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SEZNAM ZKRATEK 

 

AOT40 expoziční index AOT40 pro ozon. Je definován jako součet rozdílů mezi 

hodinovými koncentracemi vyššími neţ prahová koncentrace 80 μg·m-3 (40 ppb) a 

hodnotou 80 μg·m-3, v období 8-20 hod. SEČ. vypočten z 1h hodnot v období 

květen-červenec, průměr za 5 let. 

BPEJ bonitovaná půdně-ekologická jednotka 

BRKO biologicky rozloţitelný komunální odpad 
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GIS geografický informační systém. 

HEIS VÚV T.G.M. Hydroekologický informační systém Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. 

HP1 hlavní parametr 1 

HUZ hromadná ubytovací zařízení 

CHKO chráněná krajinná oblast 
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KO komunální odpad 
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MŢP Ministerstvo ţivotního prostředí 
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NP národní park 
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OIR objekty individuální rekreace 
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PP přírodní památka 

PRP potenciální rekreační plochy 

PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 
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Q vydatnost zdroje (vodního) 
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R regionální 
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RURÚ Rozbor udrţitelného rozvoje území 

SEZ stará ekologická zátěţ 

SFŢP Státní fond ţivotního prostředí 

SKO směsný komunální odpad 
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SLDB  Sčítání lidu, domů a bytů  

SO správní obvod 

SO ORP správní obvod obce s rozšířenou působností 

SOC sociodemografický pilíř 

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Silné a slabé stránky, příleţitosti a 

ohroţení) 

ÚAP územně analytické podklady 

ÚP územní plán 

ÚPD územně plánovací dokumentace 
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ÚTP územně technický podklad 
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As arsen 

BaP, B(a)P benzo(a)pyren 

Cd kadmium 

Cl chlor 

CO2 oxid uhličitý 

N2O oxid dusný 

NO oxid dusnatý 

NO2 oxid dusičitý 

NO3 
-
 dusičnany 

NOx oxidy dusíku (oxid dusnatý a dusičitý) 

NH4 
+

 amonné ionty 

O3 přízemní (troposférický) ozon 

PM10 pevné prachové částice suspendované v ovzduší o velikosti do 10 um 

SO2  oxid siřičitý 

SOx oxidy síry 

TZL tuhé znečišťující látky 
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1 ÚVOD 
 

 

1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 

Tento dokument navazuje na „Rozbor udrţitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Moravská 

Třebová“ zpracovaný v roce 2014. 

Práce byla provedena na základě smlouvy mezi firmou EKOTOXA s.r.o. Konečným zákazníkem celého 

projektu je město Moravská Třebová. 

 

Úkolem předkládané práce je zpracování rozboru udrţitelného rozvoje území pro SO ORP Moravská 

Třebová postupem, který vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcích 

předpisů. Problematika udrţitelného rozvoje je členěna do 10-ti tematických oblastí, které jsou vymezené 

vyhláškou č. 500/2006 Sb. a které reprezentují tři základní pilíře udrţitelného rozvoje, tj. environmentální 

(přírodní), ekonomický (hospodářský) a sociodemografický (soudrţnost společenství obyvatel).  

 

Při zpracování bylo přihlédnuto i k „Metodické příručce k aktualizaci rozboru udrţitelného rozvoje území 

v ÚAP obcí“, která byla uveřejněna jako příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 5/2009 a 

především navazující část metodického sdělení odboru územního plánování MMR z 05/2010. Současně 

byly vzaty do zpracování další názory MMR, UUR http://portal.uur.cz/teorie-metodiky-publikace/teorie-

metodiky.asp, http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-

rad/Stanoviska-a-metodiky/Stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-MMR/3-Uzemne-planovaci-

podklady-a-jejich-aktualizace/Porizovani-aktualizaci-uzemne-analytickych-podkladu-obci-a-kraju. 

Poslední Metodika „Pořizování aktualizací územně analytických podkladů obcí a krajů“ je z 9. 5. 2016. 

Mezi neopomenutelné a zejména konkrétní připomínky patří vyjádření a připomínky pracovníků SO ORP 

Moravská Třebová. 

 

Jedná se o verzi 03, závěrečný dokument který jiţ obsahuje zapracované připomínky ke spojeným 

tématům, celkové zprávě i k výkresové dokumentaci včetně problémového výkresu a včetně projednání a 

vypořádání připomínek se starosty jednotlivých obcí SO ORP Moravská Třebová. 
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http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-MMR/3-Uzemne-planovaci-podklady-a-jejich-aktualizace/Porizovani-aktualizaci-uzemne-analytickych-podkladu-obci-a-kraju
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-MMR/3-Uzemne-planovaci-podklady-a-jejich-aktualizace/Porizovani-aktualizaci-uzemne-analytickych-podkladu-obci-a-kraju
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-MMR/3-Uzemne-planovaci-podklady-a-jejich-aktualizace/Porizovani-aktualizaci-uzemne-analytickych-podkladu-obci-a-kraju
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1.2 PODKLADY PRO RURÚ – ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 

Základním podkladem pro zpracování „Rozboru udrţitelného rozvoje území“ jsou údaje o území, jejichţ 

seznam je dán vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti – viz. příloha č. 1. – část „A“ a část 

„B“.  
 

 Část A – Územně analytické podklady obcí – podklad pro rozbor udrţitelného rozvoje území 

(119 jevů) 

 Část B – Územně analytické podklady kraje – podklad pro rozbor udrţitelného rozvoje území  

 (37 jevů) 

 

Přičemţ v 119. jevu z ÚAP obcí a 37. jevu ÚAP kraje mohou být obsaţeny další informace mimo 

konkrétně stanovené jevy ÚAP ve vrstvách 1-118 pro obce a ve vrstvách 1-36 pro kraj. 

 

Současně se zde definují hodnoty, limity a záměry dle údajů o území. 

 

Při zpracování se dále vycházelo zejména ze strategických koncepcí a plánů vypracovaných pro území 

Pardubického kraje a České republiky (Strategie trvale udrţitelného rozvoje ČR, statistické údaje z 

Českého statistického úřadu apod.). Dále byly vyuţity podklady, které byly převzaty od zadavatele 

projektu, kterým je město Moravská Třebová (tj. data - územně analytické podklady) a další informační 

zdroje uvedené v seznamu literatury podle jednotlivých témat udrţitelného rozvoje stanovených 

vyhláškou č. 500/2006 Sb., případně je konkrétní zdroj zmíněn v textu nebo pod patřičnou tabulkou nebo 

obrázkem.  

 

 

1.3 POŢADAVKY NA ZABEZPEČENÍ VYVÁŢENÝCH PODMÍNEK 

UDRŢITELNÉHO ROZVOJE V SO ORP MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 
 

Tento dokument má být jedním z podkladů pro zadání nových územních plánů obcí nebo jejich změn.  

Měl by přejímat informace z územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů vyšších 

územně správních celků (kraj, případně stát). Rovněţ by měl reagovat na problémy a potřeby 

jednotlivých obcí v rámci územně správního obvodu obce s rozšířenou působností. 

Rozhodujícím právním předpisem pro tvorbu dokumentu je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2007) a 

jeho prováděcí vyhlášky. 

 

Účel územního plánování 

 

Priority územního plánování kraje jsou stanoveny k dosaţení vyváţeného vztahu územních podmínek pro 

příznivé ţivotní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudrţnost společenství obyvatel území. 

Formulují poţadavky na udrţitelný rozvoj území vyjádřené v Politice územního rozvoje České republiky 

v souladu s charakterem území kraje a místními podmínkami (struktura osídlení, přírodní a hospodářské 

podmínky) tak, aby byly uspokojeny potřeby současné generace, a přitom nebyly ohroţeny podmínky 

ţivota generací budoucích. 

 

Nadřazeným a závazným dokumentem pro tvorbu územních plánů obcí byly ÚZEMNÍ PLÁNY 

VELKÝCH ÚZEMNÍCH CELKŮ, od 1. 1. 2007 jsou potom ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, 

zpracované vţdy pro území kraje.  
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1.4 POUŢITÁ METODIKA RURÚ 
 

1.4.1 Výchozí informace – právní stav 
 

Územně analytické podklady se od 1.1.2007 staly novým nástrojem územního plánování v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb. a navazujícími vyhláškami. Problematikou ÚAP se zabývá vyhláška č. 

500/2006. Dle této vyhlášky ÚAP obsahují: 

 

1. Podklady pro rozbor udrţitelného rozvoje.  

2. Rozbor udrţitelného rozvoje. 

 

Podklady (1) se skládají z textové a grafické části. Textová část obsahuje vyhodnocení stavu a vývoje 

území, hodnoty území, limity vyuţití území a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území. Grafická 

část obsahuje výkres hodnot, limitů a záměrů na provedení změn v území. 

 

Zde se vyţaduje uvést, kde jsou uvedeny podklady pro RURÚ (tedy hodnoty, limity a záměry).  

 

Rozbor udrţitelného rozvoje (2) se dělí opět na textovou a grafickou část. Textová část obsahuje 

vyhodnocení udrţitelného rozvoje území formou SWOT analýzy v deseti daných tématech, vyhodnocení 

vyváţenosti vztahu územních podmínek, které reprezentují tři základní pilíře udrţitelného rozvoje, tj. 

environmentální (ţivotní prostředí), ekonomický (hospodářský) a sociodemografický (soudrţnost 

společenství obyvatel). Rozbor dále zahrnuje problémy k řešení v ÚPD. Grafickým výstupem RURÚ je 

problémový výkres. 

Řešení úkolu (daného vyhláškou č. 500/2006 Sb.), je tedy moţné rozdělit do dvou částí, zpracování 

podkladů pro RURÚ a následně zpracování vlastního RURÚ.  

 

V tomto případě se obě části spojily dohromady a byl zpracován jeden dokument. 

 

Poznámka : nová aktualizace zákona 183/2006 uvedená v Částce 36/2016 nabývá účinnost od 15.4.2016 

a současně mění celou řadu dalších zákonů. Od roku 2006 byl stavební zákon aktualizován k 1.10.2016 

celkem 16x, další novela zákonem č. 264/2016 bude platná k 1.1.2017. 

 

Mimo všechna zpřesnění formulací zákona je pro ÚP obcí nejdůležitější informací zpráva, že povinnost 

mít platný ÚP mají obce prodloužen z roku 2015 na rok 2020. Další významnou povinností pořizovatele 

ÚAP je projednání dokumentu se všemi obcemi (starosty) v rámci SO ORP v rozsahu určení problémů k 

řešení v územně plánovacích dokumentacích do 30 dnů po jejich vyhotovení Pořizovatel upraví územně 

analytické podklady podle výsledku projednání a bezodkladně je zašle krajskému úřadu. 
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1.4.2 Metodika RURÚ uplatněná pro aktualizaci v roce 2016 pro SO ORP Moravská 

Třebová  
 

Zpracovatel na základě svých předchozích zkušeností, doporučené metodiky MMR z 05/2010 přistoupil 

k dané problematice následovně.  

 

Zpracovatel na základě svých předchozích zkušeností, doporučené metodiky MMR z 05/2010 (a poslední 

Metodiky „Pořizování aktualizací územně analytických podkladů obcí a krajů“ je z 9. 5. 2016) přistoupil 

k dané problematice následovně.  

 

1. Zvolení metody hodnocení RURÚ - pro zpracování rozboru udrţitelného rozvoje území byla 

pouţita metodika vyhodnocení udrţitelnosti území pomocí navrţené sady indikátorů v určené 

škále pro zadaná témata. Limity udrţitelnosti části navrţených indikátorů korespondují s limity 

danými příslušnými vyhláškami nebo strategickými koncepcemi (např. překročení stanoveného 

imisního limitu pro dané znečišťující látky). Tam kde není dána první moţnost, je vyuţita metoda 

vzájemného porovnání (benchmarking) jednotlivých obcí v rámci SO ORP (kraje), v některých 

případech také s hodnotou indikátoru celé ČR.  

2. Stanovení sady indikátorů - byla stanovena sada indikátorů, která vychází ze sady stanovené 

v roce 2008 aţ 2014. Zařazení indikátorů do jednotlivých pilířů udrţitelného rozvoje proběhlo 

v souladu s metodikou MMR z 05/2010 (neexistuje ostrá hranice pro vlastní zařazení 

stanovených témat do jednotlivých pilířů udrţitelnosti, např. rekreace je na pomezí 

sociodemografického a ekonomického pilíře). U některých indikátorů jsou obce mezi sebou 

přímo porovnatelné v rámci daného SO ORP, kraje (nebo i ČR) nebo jsou v druhém případě 

stanovovány a hodnoceny relativně a to s ohledem na poţadované rozlišení obcí v rámci SO 

ORP. Ve vybraných tématech byly indikátory doplněny, respektive účelově změněny, aby jejich 

vypovídající schopnost byla v daných podmínkách maximální a současně odpovídala nově 

vzniklým skutečnostem na základě nově vydaných zákonných předpisů (často na základě 

integrující se EU). Je nutno komentovat jisté omezení a vypovídající schopnost zvolených 

indikátorů, které byly odkázány na SLDB v roce 2011. V aktualizaci v roce 2012 byly mnohé 

indikátory postaveny na předběţných výsledcích statistického vyhodnocení dat, v aktualizaci 

roku 2014 bylo vyuţito jiţ konečné verze (stejně tak jako v aktualizaci v roce 2016, pokud se 

nejedná o porovnávání výsledků sčítání s rokem 2001). Základní změna je zpracování dat ze 

Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) za rok 2011, která vede k novému ukazateli, kterým je obvykle 

bydlící obyvatelstvo, resp. počet obyvatel podle místa obvyklého pobytu (vysvětlení je v u téma 

bydlení). 

3. Zpracování stanovených témat - jednotlivá témata byla zpracována specialisty na danou 

problematiku z posledních dostupných dat ÚAP, statistik ČSÚ a dalších, zejména internetových 

zdrojů informací. Témata se nezaměřují pouze na standardní popis území, ale zejména na 

zpracování podkladových dat jednotlivých indikátorů a jejich vyhodnocení. Z takto zpracovaných 

témat v rozsahu 5-25 stran byly generovány jednotlivé výroky SWOT analýzy, ve většině témat 

v rozsahu 3-10 výroků pro kaţdou ze čtyř oblastí SWOT a stanoveny problémy pro dané území. 

Zjištěné problémy jsou určeny k řešení v rámci územně plánovacích dokumentací, popř. i k jiným 

účelům (např. organizace dopravy).  

4. Vyhodnocení vyváţenosti pilířů udrţitelného rozvoje - bylo zpracováno vyhodnocení 

vyváţenosti pilířů udrţitelného rozvoje, kdyţ za základ hodnocení byla brána skutečnost, ţe 

všechny tři pilíře udrţitelného rozvoje jsou si rovnocenné, stejně jako váhy jednotlivých 

zvolených indikátorů (některé sloţitěji definované indikátory mohou mít obsaţeny různé váhy 

jednotlivých částí indikátoru, je uvedeno vţdy v kapitole Indikátory v tématech). Tuto skutečnost 

však lze poměrně snadno změnit na základě rozhodnutí politické reprezentace území (váhy pilířů) 

i váhy jednotlivých indikátorů (na základě shody vzešlé z diskuzí odborníků na jednotlivá 

zpracovaná témata). Součástí hodnocení „vyváţenosti“ je tabulka všech hodnocených indikátorů 

pro všechny obce v daném správním obvodě ORP. Hodnocení daného indikátoru (ve škále od -2 

do +2) je individuální, přesněji řečeno některé indikátory jsou porovnávány s hodnotami v rámci 

celého kraje nebo i ČR, jiné jen v rámci daného území SO ORP. Při zpracování bylo přihlédnuto 
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k „Metodické příručce k aktualizaci rozboru udrţitelného rozvoje území v ÚAP“ MMR 

z 05/2010, který poţaduje zařazení obcí do jedné z 8 kategorií vyváţenosti.  

5. Porovnání vyváţenosti mezi lety 2016/2014 – od roku 2014 je novou součástí tohoto hodnocení 

vyváţenosti v souladu s poţadavky MMR i porovnání této vyváţenosti se stejně provedeným 

hodnocením v aktualizaci UAP-RURU v předcházející aktualizaci. Zde je jednoznačně vidět, jak 

můţe změna počtu indikátorů, jejich návrh nebo jiţ jen jejich úprava podle současných 

zákonných norem změnit hodnocení jednotlivých pilířů a tím i celé vyváţenosti. Navíc je 

otázkou, jestli by se měly jednou nastavené hodnoty indikátorů zachovat i pro další aktualizace 

(aby byl vidět trend ve vývoji, kladným i záporným směrem) a nebo nastavení naopak měnit, aby 

se zachovalo rozlišení mezi jednotlivými obcemi v rámci celého ORP (příkladem můţe být 

daňová výtěţnost, která se za poslední období posunula ve většině obcí do hodnocení +2, kdyţ se 

daňová výtěţnost vztaţená na jednoho obyvatele posunula ve většině obcí nad hodnotu 9000 

Kč/obyvatele, kdyţ se běţné hodnoty v roce 2008 pohybovaly nejčastěji v hodnotách od 6-9 tis 

Kč/obyvatele). 

6. Určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci – v první části této kapitoly jsou 

uvedeny problémy v území souhrnně textově podle jednotlivých oblastí - Dopravní a hygienické 

závady v území (dopravní závady v území, překračování imisních limitů, staré ekologické zátěţe, 

stav vodních útvarů a technická infrastruktura) a Omezení pro rozvoj území a ohroţení v území 

(sesuvná a poddolovaná území, orná půda na svaţitých pozemcích, zastavěné území v zátopové 

zóně Q100 a nízká ekologická stabilita území) a v další části jsou pak uvedeny systémově 

problémy po jednotlivých obcích tak, jak poţadovalo MMR v roce 2012 zpracování problémů 

rozdělených na problémy urbanistické, dopravní a hygienické, ohroţení, střety (záměry s limity a 

záměry mezi sebou) a jiné problémy, často přímo neřešitelné nástroji územního plánování. 

Pozorný čtenář ale rychle zjistí, jak je problematické dávat do jedné struktury problémy a střety 

v území z čerstvě zpracovaných podkladových dat ÚAP generované GIS společně s problémy 

zjištěnými vlastním zpracováním témat RURU (tedy problémy také částečně generované 

z podkladových dat ÚAP, ale i dat dalších). Problémy jsou charakterizovány oblastmi, kterými se 

daná kapitola RURÚ zabývá.  

7. Závěr - uvádí hodnocení pouţité metodiky RURÚ, její klady i zápory. 

8. Problémový výkres - samostatnou přílohou je problémový výkres zpracovaný v poţadovaném 

měřítku 1:25 000 včetně legendy a popisu vybraných problémů a závad na území SO ORP ve 

zprávě. Problémům a střetům byly přiřazeny jednoznačné kódy a tyto kódy jsou současně 

uvedeny i v tabulkové části „problémy po obcích“ v této dokumentaci. 
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  
 

2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ – SO ORP MORAVSKÁ 

TŘEBOVÁ 
 

Tabulka č. 2.1.1: Základní údaje správního obvodu ORP Moravská Třebová 

Obec Počet obyvatel 
Katastrální 

výměra (ha) 

Hustota (počet 

obyvatel/km
2
) 

Bělá u Jevíčka 351 969 36,2 

Bezděčí u Trnávky 213 699 30,5 

Biskupice 437 1 110 39,4 

Borušov 174 1 107 15,7 

Březina 348 1 164 29,9 

Březinky 131 330 39,7 

Dětřichov u Moravské Třebové 206 593 34,8 

Dlouhá Loučka 537 1 758 30,5 

Gruna 186 1 037 17,9 

Hartinkov 57 515 11,1 

Chornice 868 1 423 61,0 

Janůvky 48 313 15,3 

Jaroměřice 1 203 2 205 54,6 

Jevíčko 2 827 2 322 121,7 

Koruna 136 205 66,3 

Křenov 405 1 047 38,7 

Kunčina 1 383 2 269 61,0 

Linhartice 640 875 73,2 

Malíkov 100 410 24,4 

Městečko Trnávka 1 390 5 029 27,6 

Mladějov na Moravě 440 927 47,5 

Moravská Třebová 10 267 4 205 244,2 

Radkov 114 664 17,2 

Rozstání 244 740 33,0 

Rychnov na Moravě 597 2 356 25,3 

Slatina 144 398 36,1 

Staré Město 1 004 2 474 40,6 

Třebařov 888 1 562 56,8 

Útěchov 309 548 56,4 

Víska u Jevíčka 158 366 43,1 

Vranová Lhota 440 1 407 31,3 

Vráţné 71 413 17,2 

Vysoká 30 288 10,4 

SO ORP Moravská Třebová 26 346 41 728 63,1 

Zdroj: rozloha - vrstvy ÚAP, počet obyvatel - ČSÚ, data k 31. 12. 2015 
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3 ROZBOR UDRŢITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ – TÉMATICKÉ 

ROZBORY 
 

3.1 HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 
 

 

3.1.1 Indikátory 
 

Jako indikátor, který charakterizuje území z hlediska horninového prostředí, byl zvolen indikátor 

zaměřený na vztah sesuvných a poddolovaných území k zastavěné a zastavitelné ploše. Výskyt těchto 

území představuje omezení pro rozvoj obcí, zejména je limitem pro výstavbu. Stav indikátoru 

v jednotlivých obcích je znázorněn v následující tabulce. Výskyt sesuvných území je na území SO ORP 

Moravská Třebová minimální, problém mohou představovat zejména území poddolovaná. 

 

Hodnocení indikátoru:  

+2   na území obce se nevyskytuje žádná sesuvné ani poddolované území. 

+1   v zastavěném/zastavitelném území se nevyskytují žádná sesuvná ani poddolovaná území. 

0   v zastavěném/zastavitelném území se vyskytují sesuvná nebo poddolovaná území, nepředstavují 

však riziko nebo omezení pro rozvoj obce. 

-1   v zastavěném/zastavitelném území se nacházejí sesuvná nebo poddolovaná území představující 

omezení pro rozvoj obce. 

-2   v zastavěném/zastavitelném území se nacházejí sesuvná nebo poddolovaná území představující 

potenciální riziko pro obec (zástavbu, komunikace). 

 
Tabulka č. 3.1.1: Podíl poddolovaných a sesuvných území v jednotlivých obcích SO ORP Moravská Třebová  

Obec Plocha obce (km
2
) Hodnocení indikátoru 

Bělá u Jevíčka 9,7 -2 

Bezděčí u Trnávky 6,9 2 

Biskupice 11,1 1 

Borušov 10,9 2 

Březina 11,7 -1 

Březinky 3,3 -2 

Dětřichov u Moravské Třebové 5,9 2 

Dlouhá Loučka 17,6 1 

Gruna 10,5 2 

Hartinkov 5,1 2 

Chornice 14,2 1 

Janůvky 3,1 -2 

Jaroměřice 22,1 2 

Jevíčko 23,2 -2 

Koruna 2,1 2 

Křenov 10,5 1 

Kunčina 22,6 -2 

Linhartice 8,7 1 

Malíkov 4,1 1 

Městečko Trnávka 50,4 -2 

Mladějov na Moravě 9,3 -2 

Moravská Třebová 42,0 0 

Radkov 6,6 2 

Rozstání 7,4 2 
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Obec Plocha obce (km
2
) Hodnocení indikátoru 

Rychnov na Moravě 23,6 2 

Slatina 3,9 0 

Staré Město 24,7 1 

Třebařov 15,6 2 

Útěchov 5,5 -2 

Víska u Jevíčka 3,7 2 

Vranová Lhota 14,1 0 

Vráţné 4,1 2 

Vysoká 2,9 2 

Celkem 417,3 -- 

Zdroj: Data ÚAP, 2016 

 

Obrázek č. 3.1.1: Indikátor geologických rizik – sesuvná a poddolovaná území 

 
Zdroj: Data ÚAP, 2016 
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3.1.2 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Relativně nízký výskyt sesuvných území. Vysoká míra poddolovaných území (zejm. Bělá u 

Jevíčka, Březina, Janůvky, Jaroměřice, Kunčina, 

Mladějov, Moravská Třebová, Slatina a Útěchov) 

můţe výrazně omezovat rozvoj obcí. V obcích 

Mladějov na Moravě, Kunčina, Útěchov, Janůvky, 

Březina, Bělá u Jevíčka, Jevíčko (Zadní Arnoštov) 

a Březinka, zasahují tato území přímo pod 

zástavbu. 

Ochrana loţisek nerostných surovin je zajištěna 

stanovením CHLÚ. 

Výskyt sesuvných území v obcích Městečko 

Trnávka, Mladějov, Moravská Třebová, Staré 

Město, Březina a Bělá u Jevíčka můţe omezovat 

vyuţití těchto ploch. 

Sesuvná území nezasahují do zástavby. Těţba nerostných surovin můţe vést k záborům 

většího území. 

PŘÍLEŢITOSTI HROZBY 

Vhodné vyuţití ploch na poddolovaných a 

sesuvných lokalitách – vyuţití dotačních titulů. 

 

 

3.1.3 Problémy k řešení 
 

 Přesná lokalizace sesuvných a poddolovaných území a zjištění míry omezení vyuţití území (všechny 

obce). 

 Určení vhodného vyuţití území nevhodného pro zástavbu (zejm. obce Mladějov na Moravě, Kunčina, 

Útěchov, Janůvky, Březina, Slatina, Bělá u Jevíčka, Jevíčko, Březinka a Vranová Lhota) 

 Zajištění ochrany loţisek nerostných surovin (Bělá u Jevíčka, Březina, Janůvky, Jaroměřice, Jevíčko, 

Křenov, Kunčina, Moravská Třebová, Slatina). 

 

3.1.4 Hlavní změny od aktualizace 2012 

 Ubyla tři prognózní loţiska (Boršov u Moravské Třebové – anortozit (polodrahokamy); Březina 

u Moravské Třebové a Malonín – ţáruvzdorné jíly). 

 Změna organizace u dvou dobývacích prostorů (Eurovia – Chornice a Jaroměřice). 

 Nárůst rozlohy u dobývacího prostoru Slatina (Březinka) 

 Nové bodové poddolované území u Slatiny. 

 Změna rozsahu poddolovaných území – výrazný úbytek u Moravské Třebové a Slatiny, u zbytku 

spíše drobnější změny.  

 Nová sesuvná území (5 – celkem 73 ha) u Moravské Třebové, ţádné nezasahuje do zástavby nebo 

její blízkosti. 

 Ze změn nevyplývají ţádné nové body do SWOT. 

 Drobné úpravy rozlohy loţisek a poddolovaných území (v řádu prvních jednotek aţ desetin ha 

v závislosti na velikosti – artefakt z převodu dat plošných území?). 

 

3.1.5 Hlavní změny od aktualizace 2014 

 V datech UAP chybí čtyři sesuvy, které jsou v Registru svahových nestabilit ČGS a v minulosti 

byly v datovém souboru ÚAP (2014). Změna nemá vliv na rozloţení indikátorů. 

 Nové poddolované území bodového rozsahu u Moravské Třebové. 

 Doplněna tabulka poddolovaných území po obcích. 

 Ubylo chráněné loţiskové území Březina u Moravské Třebové. 

 Doplněny tři nové prognózní zdroje nerostných surovin (Boršov u Moravské Třebové, Březina u 

Moravské Třebové a Malonín). 
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3.2 VODNÍ REŢIM 
 

 

3.2.1 Indikátory 
 

Plocha sklonité orné půdy 

 

Celkem se v SO ORP Moravská Třebová nachází 1480,3 ha nadměrně sklonitých pozemků s ornou 

půdou. Z celkové výměry orné půdy v SO ORP Moravská Třebová (15 726,2 ha) tyto „nevhodné“ 

pozemky činí 9,4 %. V ţádné z obcí není nulové nebo tak nepatrné mnoţství sklonitých pozemků s ornou 

půdou, ţe lze tyto území označit za cílový stav pro ostatní území na území SO ORP. V obcích Březina, 

Jevíčko, Křenov, Městečko Trnávka, Moravská Třebová a Rychnov na Moravě se vyskytuje nadměrné 

mnoţství těchto „rizikových pozemků“. Velké mnoţství sklonité orné půdy se nachází také v obcích 

Dlouhá Loučka, Gruna, Jaroměřice, Kunčina, Linhartice a Rozstání. Ve všech těchto obcích je potřeba 

tuto situaci řešit. 

 

Hodnocení dle indikátoru plocha sklonité orné půdy:  

-2 na území obce se nachází více než 75 ha sklonité orné půdy 

-1 na území obce se nachází 50 – 75 ha sklonité orné půdy 

0 na území obce se nachází 25 – 49,9 ha sklonité orné půdy 

1 na území obce se nachází 1 – 24,9 ha sklonité orné půdy 

2 na území obce se nachází méně než 1 ha sklonité orné půdy 

 

 

Záplavové území Q100 

 

Na území SO ORP je stanoveno záplavové území Q100 v obcích Bělá u Jevíčka, Bezděčí u Trnávky, 

Biskupice, Borušov, Dlouhá Loučka, Gruna, Chornice, Jaroměřice, Jevíčko, Linhartice, Městečko 

Trnávka, Moravská Třebová, Radkov, Rozstání, Rychnov na Moravě, Třebařov, Útěchov, Víska u 

Jevíčka a Vranová Lhota. Do zastavěného území obce zasahuje záplavové území Q100 v obcích Bělá u 

Jevíčka, Bezděčí u Trnávky, Borušov, Dlouhá Loučka, Gruna, Chornice, Jaroměřice, Jevíčko, Linhartice, 

Městečko Trnávka, Moravská Třebová, Radkov, Rychnov na Moravě, Třebařov, Útěchov a Vranová 

Lhota. 

 

Hodnocení indikátoru záplavové území Q100: 

-2 více než 25 % zaplavené plochy při Q100 zasahuje do zastavěného území obce  

-1 10 – 24,9 % zaplavené plochy při Q100 zasahuje do zastavěného území obce  

0 5 – 9,9 % zaplavené plochy při Q100 zasahuje do zastavěného území obce; záplavové území Q 100 

na území obce není stanoveno  

1 0 - 4,9 % zaplavené plochy při Q100 zasahuje do zastavěného území obce  

2 záplavové území Q100 je stanoveno mimo zastavěné území obce  
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Tabulka č. 3.2.1: Souhrnné hodnocení tématu na základě navrţených indikátorů 

Obec 
Plocha sklonité orné půdy Záplavové území Q100 

hodnoty [ha] hodnocení hodnoty [%] hodnocení 

Bělá u Jevíčka 42,0 0 0,008 1 

Bezděčí u Trnávky 25,5 0 2,0 1 

Biskupice 19,2 1 Mimo ZÚ 2 

Borušov 14,6 1 2,0 1 

Březina 87,7 -2 - 0 

Březinky 9,5 1 - 0 

Dětřichov u Moravské 

Třebové 4,2 
1 

- 0 

Dlouhá Loučka 64,8 -1 20,0 -1 

Gruna 60,1 -1 0,02 1 

Hartinkov 1,5 1 - 0 

Chornice 22,3 1 12,6 -1 

Janůvky 33,5 0  0 

Jaroměřice 50,9 -1 1,0 1 

Jevíčko 78,4 -2 4,2 1 

Koruna 6,7 1 - 0 

Křenov 91,0 -2 - 0 

Kunčina 55,1 -1 - 0 

Linhartice 51,0 -1 26,0 -2 

Malíkov 43,2 0 - 0 

Městečko Trnávka 173,2 -2 5,5 0 

Mladějov na Moravě 48,6 0 - 0 

Moravská Třebová 111,0 -2 6,1 0 

Radkov 34,3 0 26,9 -2 

Rozstání 63,1 -1 Mimo ZÚ 2 

Rychnov na Moravě 87,1 -2 4,4 1 

Slatina 32,9 0 - 0 

Staré Město 41,2 0 - 0 

Třebařov 44,1 0 1,2 1 

Útěchov 21,3 1 29,3 -2 

Víska u Jevíčka 15,4 1 Mimo ZÚ 2 

Vranová Lhota 42,2 0 8,0 0 

Vráţné 3,9 1 - 0 

Vysoká 1,2 1 - 0 

Zdroj:EKOTOXA s.r.o., 2016 
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Obrázek č. 3.2.1: Hodnocení obcí dle plochy sklonité orné půdy 

 
Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2016 
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Obrázek č. 3.2.2: Hodnocení obcí dle záplavového území Q100 

 
Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2016 
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3.2.2 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Zhoršení přirozeného vodního reţimu v krajině v důsledku 

nevhodného hospodaření na sklonitých pozemcích – velké 

mnoţství orné půdy na sklonitých pozemcích především na 

území obcí Březina, Jevíčko, Křenov, Městečko Trnávka, 

Moravská Třebová, Rychnov na Moravě, Dlouhá Loučka, 

Gruna, Jaroměřice, Kunčina, Linhartice a Rozstání. 

 Na území obcí Bělá u Jevíčka, Bezděčí u Trnávky, Borušov, 

Dlouhá Loučka, Gruna, Chornice, Jaroměřice, Jevíčko, 

Linhartice, Městečko Trnávka, Moravská Třebová, Radkov, 

Rychnov na Moravě, Třebařov, Útěchov a Vranová Lhota 

zasahuje záplavové území Q100 do zastavěného území. 

 Stanovená aktivní zóna v záplavovém území v obcích Bělá u 

Jevíčka, Bezděčí u Trnávky, Biskupice, Borušov, Dlouhá 

Loučka, Gruna, Chornice, Jaroměřice, Jevíčko, Linhartice, 

Městečko Trnávka, Moravská Třebová, Radkov, Rozstání, 

Rychnov na Moravě, Třebařov, Útěchov, Víska u Jevíčka a 

Vranová Lhota. 

 Problémy s mnoţstvím pitné vody jsou v obcích Březinky, 

Městečko Trnávka a Staré Město. 

 V obcích Borušov, Dětřichov u Moravské Třebové, Dlouhá 

Loučka, Křenov, Kunčina, Mladějov na Moravě, Moravská 

Třebová, Rychnov na Moravě, Staré Město, Třebařov a Útěchov 

jsou stanoveny zranitelné oblasti pro koncentrace dusičnanů ve 

vodách. 

PŘÍLEŢITOSTI HROZBY 

Podpora modernizace a rekonstrukce 

stávající kanalizační sítě a rozvoje 

napojení obyvatel na veřejnou 

kanalizaci zakončenou v ČOV. 

Rizika lokálních povodní doprovázené zvýšenou erozí půdy v 

územích s velkým podílem sklonité orné půdy – především na 

území obce Březina, Jevíčko, Křenov, Městečko Trnávka, 

Moravská Třebová, Rychnov na Moravě, Dlouhá Loučka, 

Gruna, Jaroměřice, Kunčina, Linhartice a Rozstání. 

Nastartování procesu KPÚ 

v oblastech se zvýšenou erozní 

ohroţeností (vysoký podíl sklonité 

orné půdy). 

Narušení vodních zdrojů nebo jejich ochranných pásem v obcích  

Bělá u Jevíčka, Biskupice, Borušov, Březina, Dětřichov u 

Moravské Třebové, Dlouhá Loučka, Gruna, Jaroměřice, Jevíčko, 

Koruna, Křenov, Kunčina, Linhartice, Malíkov, Městečko 

Trnávka, Mladějov na Moravě, Moravská Třebová, Slatina, Staré 

Město, Třebařov a Vysoká. 

Realizace komplexního systému 

protipovodňových opatření, jak 

v krajině, tak i na tocích k ochraně 

zastavěného území obcí. 
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3.2.3 Problémy k řešení  
 

 V oblastech s vyšším výskytem sklonité orné půdy je potřeba identifikovat tyto pozemky a navrhnout 

opatření vedoucí k eliminaci negativních vlivů (změna hospodaření, zatravnění, protierozní opatření, 

retenční nádrţ,…). Jedná se především o obce Březina, Jevíčko, Křenov, Městečko Trnávka, 

Moravská Třebová, Rychnov na Moravě, Dlouhá Loučka, Gruna, Jaroměřice, Kunčina, Linhartice a 

Rozstání. 

 V obcích, kde hladina Q100 zasahuje do zastavěného území, navrhnout opatření na ochranu majetku 

státu, obcí a obyvatel a nerozšiřovat zastavitelné území do těchto ploch, coţ by vedlo k dalším 

investicím na nové nákladné protipovodňové opatření (často pouze lokálního charakteru, kdy se 

problém přenese níţe po toku). Jedná se o obce Bělá u Jevíčka, Bezděčí u Trnávky, Borušov, Dlouhá 

Loučka, Gruna, Chornice, Jaroměřice, Jevíčko, Linhartice, Městečko Trnávka, Moravská Třebová, 

Radkov, Rychnov na Moravě, Třebařov, Útěchov a Vranová Lhota. 

 V obcích, kde je aktivní zóna záplavového území, je nepřípustná jakákoliv stavební činnost. Jedná se o 

katastrální území Bělá u Jevíčka, Bezděčí u Trnávky, Biskupice, Borušov, Dlouhá Loučka, Gruna, 

Chornice, Jaroměřice, Jevíčko, Linhartice, Městečko Trnávka, Moravská Třebová, Radkov, Rozstání, 

Rychnov na Moravě, Třebařov, Útěchov, Víska u Jevíčka a Vranová Lhota. 

 Podporovat posilování retenční schopnosti území, dbát na nenarušení povrchových a podzemních 

zdrojů vody, pramenišť minerálních a léčivých vod a podporovat jejich hospodárné vyuţívání – obce 

Bělá u Jevíčka, Biskupice, Borušov, Březina, Dětřichov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka, Gruna, 

Jaroměřice, Jevíčko, Koruna, Křenov, Kunčina, Linhartice, Malíkov, Městečko Trnávka, Mladějov na 

Moravě, Moravská Třebová, Slatina, Staré Město, Třebařov a Vysoká. 

 Řešit problémy s mnoţstvím pitné vody v obcích Březinky, Městečko Trnávka a Staré Město. 

 Vybudování a modernizace infrastruktury pro čištění odpadních vod, modernizace stávajících ČOV a 

dokončení výstavby čistíren odpadních vod, realizace místních kanalizací a ČOV v menších sídlech – 

ve všech obcích, kde tato opatření doposud nebyla realizována. 

 Přispívat k prevenci a sniţování znečišťování povrchových a podzemních vod v důsledku zemědělské 

a průmyslové činnosti - Borušov, Dětřichov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka, Křenov, Kunčina, 

Mladějov na Moravě, Moravská Třebová, Rychnov na Moravě, Staré Město, Třebařov a Útěchov 

(zranitelné oblasti). 

 

 

3.2.4 Hlavní změny od aktualizace 2012 
 

Byla zpracována poţadovaná témata včetně SWOT analýz, které shrnují pro dané území její silné a slabé 

stránky, příleţitosti a hrozby. 

 

Stejně jako v roce 2012 byla v rámci této kapitoly sledována problematika chráněných oblastí přirozené 

akumulace vod, zdrojů pitné vody a jejich ochranných pásem, sklonité orné půdy, povodňové 

charakteristiky (záplavové území Q100 v souvislosti se zastavěným územím obcí, aktivní zóny 

záplavového území Q100 v souvislosti se zastavěným územím obcí a území zvláštní povodně pod vodním 

dílem) a stav povrchových a podzemních vod (celková rizikovost povrchových vod, celková rizikovost 

podzemních vod a zranitelné oblasti). Také stejně jako v roce 2012 byly v rámci Vodního reţimu 

stanoveny 2 indikátory – plocha sklonité orné půdy a záplavové území Q100. 

Změny oproti roku 2012 jsou následující: 

 Ochranné pásmo vodního zdroje je nově stanoveno v obcích Biskupice, Jaroměřice, Jevíčko a 

Mladějov na Moravě. V ochranném pásmu vodního zdroje se jiţ nenachází obec Rozstání. 

 Záplavové území Q100 zasahuje do zastavěného území nově v obcích Bělá u Jevíčka, Borušov, 

Gruna a Jaroměřice. 

 Aktivní zóna záplavového území je nově v obcích Bělá u Jevíčka, Biskupice, Borušov, Chornice, 

Jaroměřice, Jevíčko a Víska u Jevíčka. 

 Mezi rizikové útvary povrchových vod nepatří Hartinkov. Naopak nově jsou stanoveny rizikové 

útvary povrchových vod v obci Moravská Třebová. 
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 Zranitelné oblasti nejsou stanoveny v obcích Bělá u Jevíčka, Bezděčí u Trnávky, Gruna, 

Chornice, Jevíčko, Městečko Trnávka, Radkov, Rozstání, Víska u Jevíčka, Vranová Lhota a 

Vysoká. Naopak nově jsou stanoveny zranitelné oblasti v obcích Mladějov na Moravě, Křenov a 

Útěchov. 

V hodnocení indikátorů nedošlo k ţádným významným změnám (o 2 stupně). 

 

 

3.2.5 Hlavní změny od aktualizace 2014 
 

Byla zpracována poţadovaná témata včetně SWOT analýz, které shrnují pro dané území její silné a slabé 

stránky, příleţitosti a hrozby. 

 

Rozsah sledované problematiky byl stejný jako v roce 2014. Také stejně jako v roce 2014 byly v rámci 

Vodního reţimu stanoveny 2 indikátory – plocha sklonité orné půdy a záplavové území Q100. 

Změny oproti roku 2014 jsou následující: 

 Záplavové území Q100 zasahuje do zastavěného území nově v obci Rychnov na Moravě. 

 Aktivní zóna záplavového území je nově v obci Třebařov a to i v zastavěném území. 

 Území zvláštní povodně pod vodním dílem je nově stanovena pouze v obcích Rychnov na 

Moravě a Třebařov. 

V hodnocení indikátorů nedošlo k ţádným významným změnám (o 2 stupně). 

 

 

Součástí vlastních témat je i zpracování problémových oblastí, z nichţ některé jsou určeny pro řešení 

v územně plánovací dokumentaci, jiné problémy jsou definovány obecněji. Nově byly v aktualizaci 

RURU tabulkově zpracovány problémy po obcích a jejich číselné propojení s problémovým výkresem. 
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3.3 HYGIENA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 

3.3.1 Indikátory 
 

Indikátory stavu kvality ovzduší 

 

Výběr parametrů pro hodnocení kvality ovzduší byl veden snahou o zjednodušení sloţité problematiky za 

účelem podání rychlé a srozumitelné informace o stavu ovzduší ve smyslu platné legislativy.  

Na základě nových dat byly upraveny původní indikátory pro překračování imisních limitů v oblasti 

ochrany ovzduší.  

Hodnoceno bylo období 5 let, a to v období 2010 – 2014, hodnoceno bylo pouze překračování imisních 

limitů pro ochranu zdraví lidí.  

 

Indexace hodnocení: -2 / -1 / 0 / 1 / 2 (-2 nejhorší, 0 neutrální, 2 nejlepší) 

-2 překročeny více neţ dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí bez zahrnutí ozonu 

-1 překročeny dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí bez zahrnutí ozonu 

 0 překročen jeden imisní limit pro ochranu zdraví lidí s výjimkou ozonu 

 1 na území obce nejsou překročeny imisní limity pro ochranu zdraví s výjimkou přízemního ozonu  

 2 na území obce nejsou překročeny imisní limity pro ochranu zdraví obyvatel 

 

Tabulka č. 3.3.1: Souhrnné hodnocení kvality ovzduší ve smyslu navrţených indikátorů na území SO 

ORP v období 2010 – 2014  

Obec Překračování imisního limitu pro ochranu zdraví lidí Výsledné 

hodnocení 

PM10 (roční 

průměr) 

PM10 (24h 

průměr) 

Benzo(a)pyren 

(roční průměr) 

Ozon 

(O3) 

Další 

látky 

(-2 nejhorší, 2 

nejlepší) 

Bělá u Jevíčka 0 0 0 0 0 2 

Bezděčí u Trnávky 0 0 0 0 0 2 

Biskupice 0 0 0 0 0 2 

Borušov 0 0 0 0 0 2 

Březina 0 0 0 0 0 2 

Březinky 0 0 0 0 0 2 

Dětřichov u Moravské 

Třebové 

0 0 0 0 0 2 

Dlouhá Loučka 0 0 0 0 0 2 

Gruna 0 0 0 0 0 2 

Hartinkov 0 0 0 0 0 2 

Chornice 0 0 0 0 0 2 

Janůvky 0 0 0 0 0 2 

Jaroměřice 0 0 0 0 0 2 

Jevíčko 0 0 1 0 0 0 

Koruna 0 0 0 0 0 2 

Křenov 0 0 0 0 0 2 

Kunčina 0 0 0 0 0 2 

Linhartice 0 0 0 0 0 2 

Malíkov 0 0 0 0 0 2 

Městečko Trnávka 0 0 0 0 0 2 

Mladějov na Moravě 0 0 0 0 0 2 

Moravská Třebová 0 0 1 0 0 0 

Radkov 0 0 0 0 0 2 

Rozstání 0 0 0 0 0 2 

Rychnov na Moravě 0 0 0 0 0 2 

Slatina 0 0 0 0 0 2 

Staré Město 0 0 0 0 0 2 
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Obec Překračování imisního limitu pro ochranu zdraví lidí Výsledné 

hodnocení 

PM10 (roční 

průměr) 

PM10 (24h 

průměr) 

Benzo(a)pyren 

(roční průměr) 

Ozon 

(O3) 

Další 

látky 

(-2 nejhorší, 2 

nejlepší) 

Třebařov 0 0 0 0 0 2 

Útěchov 0 0 0 0 0 2 

Víska u Jevíčka 0 0 0 0 0 2 

Vranová Lhota 0 0 0 0 0 2 

Vráţné 0 0 0 0 0 2 

Vysoká 0 0 0 0 0 2 

Zdroj dat: ČHMÚ, 2016, Pozn.: Data za ozón byla hodnocena v roce 2014 za tříletý průměr. 

 

Obrázek č. 3.3.1: Souhrnné hodnocení kvality ovzduší na území SO ORP za období 2010 – 2014 

 
Zdroj: ČHMÚ 2016, EKOTOXA s.r.o., 2016 
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3.3.2 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

V období 2010 – 2014 nejsou překračovány 

hodnoty imisních limitů pro ochranu zdraví lidí pro  

SO2, NO2, PM10, PM2,5, Pb, CO, benzen, As, Cd, 

Ni a O3.  

Na území obcí Jevíčko a Moravská Třebová byl 

v období 2010 – 2014 překračován imisní limit pro 

benzo(a)pyren. 

 V obcích Bělá u Jevíčka, Březina, Jevíčko, 

Koclířov, Krasíkov, Křenov, Kunčina, Linhartice, 

Městečko Trnávka, Moravská Třebová, Slatina, 

Staré Město, Třebařov, Vranová Lhota, Vráţné a 

Ţichlínek jsou evidovány staré ekologické zátěţe. 

PŘÍLEŢITOSTI HROZBY 

Identifikace a nalezení vhodného způsobu vyuţití 

ploch starých ekologických zátěţí.  

Nárůst emisí z plošných zdrojů (vytápění 

domácností) v důsledku pouţívání nešetrných 

technologií spalování a spoluspalování 

komunálního odpadu. 

 

 

3.3.3 Problémy k řešení 
 

 Podporovat územní potřeby výstavby obchvatů obcí a měst za účelem sníţení imisní zátěţe obyvatel 

především tranzitní nákladní dopravou. Minimalizovat negativní vlivy (emise, hluk) vyplývající 

z výstavby a provozu dopravní infrastruktury. 

 Zajistit plochy pro výsadby účelové zeleně (např. zeleně podél komunikací a na návětrných stranách 

obcí) za účelem zachycení a sníţení prašnosti. 

 Identifikovat, posoudit a nalézt vhodné vyuţité pro lokality uváděné jako stará ekologická zátěţ.  

 

 

3.3.4 Hlavní změny od aktualizace 2012 
 

 Změna výpočtu indikátoru 

 Změněné hodnoty kvality ovzduší – proveden výpočet za období 2008 – 2012 

 

 

3.3.5 Hlavní změny od aktualizace 2014 
 

 Aktualizace hodnot kvality ovzduší – změna období (2010 – 2014) – stejně jako v minulém období 

docházelo k překračování imisního limitu pro benzo(a)pyren, troposferický ozón jiţ nebyl v daném 

období překročen 

 Aktualizace starých ekologických zátěţí dle dat ÚAP z roku 2016 – stav nezměněn 

 Úprava hodnot indikátoru v jednotlivých obcích dle překračování imisních limitů – došlo ke změně 

hodnoty indikátoru v obcích Březina a Jaroměřice – v aktuálním období nedošlo k překračovní 

imisního limitu pro troposferický ozón 

 Úprava SWOT analýzy a problémů 

 Aktualizovány problémy po obcích 
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3.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
 

 

3.4.1 Indikátory  
 

Pro zjištění stavu krajiny z hlediska její vyváţenosti se krajina oceňuje koeficientem ekologické stability. 

Ekologická stabilita představuje schopnost krajiny samovolnými vnitřními mechanismy vyrovnávat 

rušivé vlivy vnějších faktorů bez trvalého narušení přírodních mechanismů. Za ekologicky stabilní plochy 

jsou povaţovány lesy, louky, pastviny, zahrady, vinice, ovocné sady, rybníky, ostatní vodní plochy, 

doprovodná a rozptýlená zeleň. Za ekologicky nestabilní plochy jsou povaţovány orná půda, chmelnice, 

zastavěné plochy a ostatní plochy.  

Koeficient ekologické stability se počítá jako podíl výměr druhů pozemků v daném území. V čitateli 

tohoto podílu je součet výměr ekologicky stabilních ploch, ve jmenovateli je součet výměr ekologicky 

nestabilních ploch. 

 

Ekologicky stabilní plochy: lesy, louky, pastviny, zahrady, vinice, ovocné sady, rybníky, ostatní vodní 

plochy, doprovodná a rozptýlená zeleň, přírodní plochy. 

Ekologicky nestabilní plochy: orná půda, chmelnice, zastavěné plochy, ostatní plochy 

 

Klasifikace území na základě hodnoty KES (dle Ing. Igora Míchala): 

 

Krajinný typ A - krajina zcela přeměněná člověkem  

KES do 0,3: území nestabilní - nadprůměrně vyuţívaná území s jasným porušením přírodních struktur  

KES 0,4 – 0,8: území málo stabilní - intenzivně vyuţívaná kulturní krajina s výrazným uplatněním 

agroindustriálních prvků 

 

Krajinný typ B - krajina intermediální 

KES 0,9 – 2,9: území mírně stabilní - běţná kulturní krajina, v níţ jsou technické objekty v relativním 

souladu s charakterem relativně přírodních prvků 

 

Krajinný typ C - krajina relativně přírodní 

KES 3,0 – 6,2: území stabilní - technické objekty jsou roztroušeny na malých plochách při převaze 

relativně přírodních prvků 

KES nad 6,2: území relativně přírodní 

 

 

Koeficient ekologické stability (KES) byl zvolen jako zástupný indikátor environmentálního pilíře za 

téma Ochrana přírody a krajiny. Hodnocení je provedeno do pěti kategorií. 

 

Hodnocení indikátoru „Koeficient ekologické stability“: 

-2 KES pod 0,4 území nestabilní – neudržitelné 

-1 KES 0,4 - 0,89 území málo stabilní – neudržitelné 

 0 KES 0,9 - 2,99 území mírně stabilní 

 1 KES 3,0 - 6,2 území stabilní 

 2 KES nad 6,2 území relativně přírodní 
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Tabulka č. 3.4.1: Hodnocení ekologické stability v jednotlivých obcích 

Obec KES Hodnocení 

indikátoru 

Obec KES Hodnocení 

indikátoru 

Bělá u Jevíčka 2,03 0 Linhartice 0,56 -1 

Bezděčí u Trnávky 0,75 -1 Malíkov 1,28 0 

Biskupice 2,23 0 Městečko Trnávka 1,62 0 

Borušov 2,84 0 Mladějov na Moravě 0,81 -1 

Březina 1,88 0 Moravská Třebová 1,08 0 

Březinky 3,22 1 Radkov 0,97 0 

Dětřichov u Moravské 

Třebové 

0,48 -1 Rozstání 0,70 -1 

Dlouhá Loučka 1,61 0 Rychnov na Moravě 0,70 -1 

Gruna 1,09 0 Slatina 0,69 -1 

Hartinkov 4,04 1 Staré Město 0,64 -1 

Chornice 0,39 -2 Třebařov 0,46 -1 

Janůvky 1,23 0 Útěchov 2,57 0 

Jaroměřice 1,80 0 Víska u Jevíčka 0,40 -1 

Jevíčko 1,01 0 Vranová Lhota 4,50 1 

Koruna 1,14 0 Vraţné 3,27 1 

Křenov 1,01 0 Vysoká 2,10 0 

Kunčina 0,49 -1 SO ORP Moravská 

Třebová 

1,11 0 

Zdroj: ČSÚ - aktuální údaje za všechny obce ČR, data k 31.12.2015 

 

V SO ORP Moravská Třebová se nachází 33 obcí. Většina obcí spadá do území ekologicky mírně 

stabilního. 

Mezi území stabilní (hodnota indikátoru 1) patří obce Hartinkov, Březinky, Vranová Lhota a Vraţné. 

V rámci SO ORP má nejvyšší stupeň ekologické stability obec Vranová Lhota (KES = 4,50).  

Mezi území mírně stabilní (hodnota indikátoru 0) patří obce Bělá u Jevíčka, Biskupice, Borušov, Březina, 

Dlouhá Loučka, Gruna, Janůvky, Jaroměřice, Jevíčko, Koruna, Křenov, Malíkov, Městečko Trnávka, 

Moravská Třebová, Radkov, Útěchov a Vysoká. 

 

Z hlediska hodnocení ekologické stability patří mezi obce s  nízkým koeficientem (hodnota indikátoru -2 

a -1) Bezděčí u Trnávky, Dětřichov u Moravské Třebové, Chornice, Kunčina, Linhartice, Mladějov na 

Moravě, Rozstání, Rychnov na Moravě, Slatina, Staré Město, Třebařov a Víska u Jevíčka.  

Nejniţší KES z SO ORP Moravská Třebová má obec Chornice (KES = 0,39). Obec má vysoký podíl 

zemědělské půdy z celkové výměry (72%), z toho většinu tvoří půda orná. Další obce s nízkou 

ekologickou stabilitou v rámci řešeného ORP jsou Třebařov a Víska u Jevíčka.  

Nutno však podotknout, ţe ve srovnání s jinými SO ORP jsou i tyto nízké hodnoty KES v řešeném území 

poměrně přijatelné. 
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Obrázek č. 3.4.1: Koeficient ekologické stability  

 
Zdroj: ČSÚ 2015 (data KES), zpracování EKOTOXA, 2016 
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3.4.2 SWOT analýza  
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Většina obcí spadá do území ekologicky mírně 

stabilního.  

Ţádné nebo velmi nízké zastoupení chráněných 

ploch téměř ve všech obcích SO ORP. 

Nejvyšší ekologická stabilita – obce Vranová 

Lhota a Hartinkov. 

Nejniţší ekologická stabilita krajiny  - obec 

Chornice. 

V území se nachází několik maloplošně zvláště 

chráněných území a přírodní park. 

 

Dobré pokrytí SO ORP prvky ÚSES.  

PŘÍLEŢITOSTI HROZBY 

Vyuţití územního plánování a komplexních 

pozemkových úprav k zabezpečení trvalého 

souladu všech přírodních, civilizačních a 

kulturních hodnot území. 

Urbanizace volné krajiny, fragmentace krajiny 

především liniovými dopravními stavbami.  

 

 

 

3.4.3 Problémy k řešení 
 

 Zajistit realizaci doposud nefunkčních prvků ÚSES. 

 Z hlediska krajinného rázu představuje významné ohroţení propojování sídel a expanze staveb do 

volné krajiny. V rámci územního plánování zachovat kompaktnost zástavby a ochranu volné krajiny.  

 Potenciální nebezpečí pro zájmy ochrany přírody a krajiny představuje realizace liniových staveb a 

související fragmentace území. V rámci územního plánování respektovat migračně významná území a 

migrační koridory a v místech střetů s rozvojovými záměry vymezit opatření, která zajistí prostupnost 

území i do budoucna (podchody, přechody, úpravu mostků ...). 

 Při hospodářské činnosti v krajině je nutno vytvářet podmínky pro zachování a rozšiřování rozptýlené 

zeleně v krajině, pro vytváření protierozních opatření.  

 Zajištění návaznosti ÚSES mezi jednotlivými obcemi 

 

 

3.4.4 Hlavní změny od aktualizace 2012 
 

 Aktualizován koeficient ekologické stability 

 Doplněno podtéma migrační prostupnost území 

 Aktualizován seznam VKP 

 Aktualizován seznam chráněných území 

 

 

3.4.5 Hlavní změny od aktualizace 2014 
 

 Aktualizován seznam chráněných území – jedna nová přírodní památka (PP Rychnovský vrch) 

 Aktualizován koeficient ekologické stability dle dat ČSÚ 

 Aktualizováno hodnocení indikátoru včetně schematického obrázku 
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3.5 ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ 

FUNKCE LESA 
 
 

3.5.1 Indikátory 
 

 Změna výměry zemědělské půdy v čase (2007 – 2016) 

 

Jako indikátor pro sledování ZPF byla zvolena změna výměry zemědělské půdy v jednotlivých obcích 

v čase. Konkrétně je porovnána výměra mezi lety 2007 (31. 12.) a 2016 (30. 6.). Změna výměry ve 

sledovaném období v obcích je vyjádřena v % a porovnána se stejným ukazatelem za celý SO ORP. 

 

Tabulka č. 3.5.1: Nastavení indikátoru ZPF 
Oblast Rozloha ZP 

k 31.12.2007 (ha) 

Rozloha ZP 

k 30.6.2016 (ha) 

Úbytek ZP (%) 

ČR 4 277 435 4 211 935 -1,53 

SO ORP Moravské Třebová 22 825 22 691 -0,59 

Zdroj: ČSÚ, ČÚZK, 2005, 2014 

 

Hodnocení indikátoru změny výměry zemědělské půdy: 

-2 úbytek půdy nad 2 %    

-1 úbytek půdy 1,00 – 2,00 %    

0 úbytek půdy 0,30 – 0,99 %    

1 úbytek půdy do 0 – 0,29 %    

2 nárůst výměry půdy  

 

Z tabulky vyplývá, ţe v období 2007 – 2016 došlo k úbytku zemědělské půdy jak na úrovni národní, tak 

na úrovní SO ORP, úbytek ZPF v SO ORP však je podprůměrný rozsahu republikové úrovně. .  
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Tabulka č. 3.5.2: Indikátor změny výměry zemědělské půdy mezi lety 2007 a 2016 

Obec Výměra ZPF 

v roce 2007(ha) 

Výměra ZPF 

v roce 2016 (ha) 

Změna výměry 

(%) 

Hodnocení 

Křenov 576 543 -5,73 -2 

Mladějov na Moravě 565 533 -5,66 -2 

Třebařov 1299 1240 -4,54 -2 

Slatina 255 245 -3,92 -2 

Linhartice 621 606 -2,42 -2 

Dětřichov u Moravské Třebové 516 507 -1,74 -1 

Březina 468 461 -1,5 -1 

Staré Město 1704 1683 -1,23 -1 

Dlouhá Loučka 958 947 -1,15 -1 

Janůvky 176 174 -1,14 -1 

Městečko Trnávka 2450 2424 -1,06 -1 

Bělá u Jevíčka 505 500 -0,99 0 

Jevíčko 1181 1170 -0,93 0 

Rychnov na Moravě 1569 1559 -0,64 0 

Moravská Třebová 2103 2093 -0,48 0 

Gruna 514 512 -0,39 0 

Víska u Jevíčka 278 277 -0,36 0 

Borušov 407 406 -0,25 1 

Vranová Lhota 441 440 -0,23 1 

Jaroměřice 910 908 -0,22 1 

Chornice 1024 1023 -0,1 1 

Bezděčí u Trnávky 424 424 0 1 

Biskupice 406 406 0 1 

Březinky 128 128 0 1 

Hartinkov 146 146 0 1 

Koruna 169 169 0 1 

Kunčina 1581 1581 0 1 

Radkov 357 357 0 1 

Útěchov 287 287 0 1 

Vráţné 128 128 0 1 

Vysoká 105 105 0 1 

Rozstání 498 500 0,4 2 

Malíkov 209 210 0,48 2 

SO ORP Moravská Třebová 22 825 22 691 -0,59 0 

 Zdroj: ČSÚ, 2016  

 

Nejvyšší relativní úbytek ZPF byl zaznamenán v obcích Křenov, Mladějov na Moravě, Třebařov, Slatina 

a Linhartice – úbytek půdy zde přesahoval 2 % výměry obcí. 
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Obrázek č. 3.5.1: Hodnocení indikátoru změna výměry zemědělské půdy v SO ORP Moravská Třebová 

 
Zdroj: ČSÚ 2016, EKOTOXA s.r.o., 2016 
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3.5.2 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Příznivé klimatické a vegetační podmínky. Úbytek zemědělské půdy (nejvýznamnější je 

v obcích Křenov (5,73 %) a Mladějov na Moravě 

(5,66 %). 

Vysoká lesnatost v celém SO ORP. Smrk na nepůvodních stanovištích bývá často 

napadán hmyzími škůdci. 

PŘÍLEŢITOSTI HROZBY 

Ekologizace zemědělství zejména v chráněných 

územích. 

Pokračující zábor zemědělské půdy. 

Rekultivace půdy a navrácení do ZPF. Především v jiţní a západní části území SO ORP je 

řada loţisek nerostných surovin, dochází zde ke 

střetům zájmů mezi lesními hospodáři a těţebními 

společnostmi (zábor PUPFL, změna způsobu 

hospodaření). 

 

3.5.3 Problémy k řešení 
 

 Půda je jednou ze základních sloţek ţivotního prostředí ovlivňující celý ekosystém a ochrana 

půdního fondu patří k základním prvkům strategie udrţitelného rozvoje. Při tvorbě územně plánovací 

dokumentace je potřeba minimalizovat zábory zemědělské půdy a zejména zemědělské půdy 

s vysokým stupněm ochrany nebo vysokou bonitou. 

 Je vhodné vyuţívat především stávající plochy, které jsou jiţ vyjmuty ze zemědělského půdního 

fondu, a rovněţ navracet půdu po rekultivacích zpět do ZPF. 

 Postupná přeměna smrkových monokultur na přirozenou dřevinnou skladbu lesa zlepší nejen 

zdravotní stav lesa, ale také např. biodiverzitu či erozní a odtokové poměry v lesích. 

 Omezení záborů PUPFL v místech naleziště nerostných surovin. 

 Podpora rekreačních i dalších mimoprodukčních funkcí lesa. 

 

 

3.5.4 Hlavní změny od aktualizace 2012 
 

 Aktualizovány výměry jednotlivých druhů zemědělské půdy 

 Aktualizována tabulka s výměrou lesa 

 Aktualizován indikátor změna výměry ZPF – úprava SWOT analýzy a problémů 

 Aktualizovány problémy 

 

 

3.5.5 Hlavní změny od aktualizace 2014 
 

 Aktualizovány výměry jednotlivých kultur zemědělské půdy – došlo ke sníţení výměry orné půdy 

a ke zvýšení výměry zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů, celkově se výměra 

zemědělské půdy sniţuje 

 Aktualizována tabulka s výměrou lesa – výměra lesů v SO ORP mírně vzrostla 

 Aktualizován indikátor změna výměry ZPF. posun období – v mnoha obcích došlo ke zhoršení 

hodnot stavu úbytku zemědělské půdy, došlo ke zhoršení hodnoty indikátoru pro celý SO ORP 

 Úprava SWOT analýzy a problémů 

 Aktualizovány problémy po obcích 
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3.6 VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
 

 

3.6.1 Indikátory 
 

3.6.1.1 Dopravní infrastruktura 

 

Zajištění kvalitní dopravní obsluţnosti je jedním z klíčových poţadavků na udrţitelný rozvoj 

venkovských regionů. Tím se pokrývají poţadavky na mobilitu osob, které soukromý osobní automobil 

vlastnit nemohou nebo nechtějí a zároveň se tím dává moţnost alternativní dopravě vůči environmentálně 

nejškodlivější individuální automobilové dopravě. Nebude-li nabídka veřejné dopravy (bez ohledu na to 

zda jde o vlak či autobus) dostatečně široká po celé období včetně dnů pracovního volna a klidu, bude 

nuceně narůstat počet automobilů, intenzita dopravy a všechny negativní jevy s tím spojené. 

Navrţený indikátor hodnotí počet spojů, které jsou z jednotlivých obcí k dispozici v typický pracovní den 

(označeny X) a v sobotu či neděli (označeno +) na trase do příslušné pověřené obce (Moravská Třebová, 

Jevíčko), sídla ORP (Moravská Třebová) a krajského města (Pardubice).  

Z tabulky je zřejmá velmi špatná obsluţnost území v období nepracovních dnů. Neboť je území ORP 

Moravská Třebová součástí Pardubického kraje byla hodnocena dostupnost jednotlivých obcí do Pardubic 

avšak tento region vykazuje velmi silné dopravní vazby také na okolní krajská města. Spojení do 

Olomouce je srovnatelné s Pardubicemi, avšak do Brna je výrazně kvalitnější, včetně nepracovních dnů. 

 

Pravidla 

 hodnotí se kaţdá obec samostatně 

 hodnotí se všechny spoje veřejné dopravy bez ohledu na druh dopravy 

 hodnotí se pouze spoje zastavující v docházkové vzdálenosti (do cca 20 min) od centra obce 

 centrum obce představuje ta část obce, kde se nachází obecní úřad 

 spoje jedoucí v intervalu menším neţ 15 minut se počítají pouze jako jeden spoj 

 přestup je moţný v relacích: 1x pov. obec-krajské město a sídlo ORP – krajské města. Dále pak 

nejvýše 2x v relaci obec-kraj; max délka trasy nesmí být větší neţ o 66 % nejkratšího moţného 

spojení 

 max. doba na přestup je 20 min. vč. event. pěšího přesunu mezi zastávkami 
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Tabulka č. 3.6.1: Dopravní dostupnost jednotlivých obcí (spojů / den) 

Obec 

Spojení do 

pov. obce (Mor. Třebová) ORP (Mor. Třebová) 
krajského města 

(Pardubice) 

X + X + X + 

Bezděčí u Trnávky 3 0 3 0 4 0 

Borušov 9 0 9 0 3 0 

Dětřichov u 

Moravské Třebové 
9 0 9 0 7 0 

Dlouhá Loučka 15 2 15 2 10 2 

Gruna 10 0 10 0 9 0 

Janůvky 2 0 2 0 2 0 

Koruna 3 0 3 0 4 0 

Křenov 15 2 15 2 10 2 

Kunčina 18 9 18 9 14 7 

Linhartice 17 3 17 3 12 3 

Malíkov 9 0 9 0 4 0 

Městečko Trnávka 20 7 20 7 15 6 

Mladějov na Moravě 13 9 13 9 13 7 

Moravská Třebová - - - - 13 7 

Radkov 9 1 9 1 6 1 

Rozstání 21 6 21 6 15 5 

Rychnov na Moravě 13 0 13 0 12 1 

Staré Město 19 4 19 4 18 3 

Třebařov 14 2 14 2 15 2 

Útěchov 14 2 14 2 10 2 

Vranová Lhota 3 0 3 0 7 0 
 

Obec 

Spojení do 

pov. obce (Jevíčko) ORP (Mor. Třebová) 
krajského města 

(Pardubice) 

X + X + X + 

Bělá u Jevíčka 13 2 13 2 9 2 

Biskupice 17 3 14 3 10 3 

Březina 13 2 14 2 10 2 

Březinky 6 0 3 0 3 0 

Hartinkov 2 0 0 0 0 0 

Chornice 11 2 17 4 10 5 

Jaroměřice 25 6 13 3 10 3 

Jevíčko - - 21 6 13 6 

Slatina 10 0 4 0 6 0 

Víska u Jevíčka 9 0 2 0 6 0 

Vráţné 4 0 1 0 2 0 

Vysoká 6 0 3 0 3 0 

Zdroj: platné jízdní řády autobusových a vlakových dopravců, říjen 2016 

X ... běţný pracovní den + ... nepracovní dny (niţší z hodnot pro sobotu či neděli) 

-  ...  nehodnoceno 
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Tabulka č. 3.6.2: Dopravní obsluţnost vybraných obcí vůči dalším krajským městům 

Spojení z obce 

Spojení do 

Jihomoravský kraj 

(Brno) 
Olomoucký kraj 

(Olomouc) 

X + X + 

Moravská Třebová 14 7 9 2 

Jevíčko 19 10 7 0 

Zdroj: platné jízdní řády autobusových a vlakových dopravců, říjen 2016 

 

Tabulka č. 3.6.3: Nastavení indikátoru dopravní obsluţnost území veřejnou dopravou 

z do den -2 -1 0 1 2 

obec 

pov. obec 
X méně neţ 4 4, 5 6, 7 8, 9 10 a více 

+ méně neţ 2 2 3 4 5 a více 

sídlo ORP nebo 

krajské město 

X méně neţ 2 2, 3 4, 5 6, 7 8 a více 

+ méně neţ 1 1 2 3 4 a více 

pov. obec  nebo 

 sídlo ORP 

sídlo ORP  nebo 

krajské město 

X méně neţ 8 8 - 11 12 - 15 16 - 19 20 a více 

+ méně neţ 4 4, 5 6, 7 8, 9 10 a více 

 

Hodnocení indikátoru dopravní obslužnosti území veřejnou dopravou na základě průměrné známky: 

-2 -1,5 a méně 

-1  -1,49 až -0,5 

0  -0,49 až 0,49 

1  0,5 až 1,49 

2  1,5 a více 

 

Tabulka č. 3.6.4: Hodnocení indikátoru dopravní obsluţnosti 

Spojení z obce 

Spojení do 

Nejhorší 

známka 

Průměr. 

známka 

Hodnocení 

indikátoru 

pověřená 

obec 

 
ORP sídlo kraje 

X + X + X + 

Bělá u Jevíčka 2 -1 2 0 2 0 -1 0,83 1 

Bezděčí u Trnávky -2 -2 -1 -2 0 -2 -2 -1,50 -2 

Biskupice 2 0 2 1 2 1 0 1,33 1 

Borušov 1 -2 2 -2 -1 -2 -2 -0,67 -1 

Březina 2 -1 2 0 2 0 -1 0,83 1 

Březinky 0 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -1,33 -1 

Dětřichov u Mor.Třebové 1 -2 2 -2 1 -2 -2 -0,33 0 

Dlouhá Loučka 2 -1 2 0 2 0 -1 0,83 1 

Gruna 2 -2 2 -2 2 -2 -2 0,00 0 

Hartinkov -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2,00 -2 

Chornice 2 -1 2 2 2 2 -1 1,50 2 

Janůvky -2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -1,67 -2 

Jaroměřice 2 2 2 1 2 1 1 1,67 2 

Jevíčko   2 0 0 0 0 0,50 1 

Koruna -2 -2 -1 -2 0 -2 -2 -1,50 -2 

Křenov 2 -1 2 0 2 0 -1 0,83 1 

Kunčina 2 2 2 2 2 2 2 2,00 2 

Linhartice 2 0 2 1 2 1 0 1,33 1 

Malíkov 1 -2 2 -2 0 -2 -2 -0,50 -1 

Městečko Trnávka 2 2 2 2 2 2 2 2,00 2 
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Spojení z obce 

Spojení do 

Nejhorší 

známka 

Průměr. 

známka 

Hodnocení 

indikátoru 

pověřená 

obec 

 
ORP sídlo kraje 

X + X + X + 

Mladějov na Moravě 2 2 2 2 2 2 2 2,00 2 

Moravská Třebová - - - - 0 0 0 0,00 0 

Radkov 1 -2 2 -1 1 -1 -2 0,00 0 

Rozstání 2 2 2 2 2 2 2 2,00 2 

Rychnov na Moravě 2 -2 2 -2 2 -1 -2 0,17 0 

Slatina 2 -2 0 -2 1 -2 -2 -0,50 -1 

Staré Město 2 1 2 2 2 1 1 1,67 2 

Třebařov 2 -1 2 0 2 0 -1 0,83 1 

Útěchov 2 -1 2 0 2 0 -1 0,83 1 

Víska u Jevíčka 1 -2 -1 -2 1 -2 -2 -0,83 -1 

Vranová Lhota -2 -2 -1 -2 1 -2 -2 -1,33 -1 

Vráţné -1 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -1,67 -2 

Vysoká 0 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -1,33 -1 

 

Oproti hodnocení z roku 2014 nedošlo v hodnocení k výrazným změnám. Změny počtu obsluhujíích 

spojů nastaly, avšak jde většinou o mírné posuny +/- jeden spoj. I to však u některých obcí zapříčinilo 

změnu hodnocení. Zhoršení o jeden bod nastalo u obcí Bezděčí u Trnávky, Biskupice, Moravská Třebová 

a Slatina. Naopak lepším hodnocením nyní disponují Březinky, Dětřichov u Moravské Třebové. Jevíčko, 

Rozstání, Staré Město a Vysoká.. 
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Obrázek č. 3.6.1: Dopravní obsluţnost obcí v SO ORP Moravská Třebová veřejnou dopravou 

 
Zdroj: platné jízdní řády ČD a autobusových dopravců, říjen 2016 
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3.6.1.2 Technická infrastruktura 

 

Hodnocení indikátoru technické infrastruktury: 

2 obec má kanalizaci s ČOV, plyn 

1 obec má kanalizaci s ČOV, nemá plyn 

0 obec nemá kanalizaci, ale má alespoň plyn 

-1 obec má jenom vodovod  

-2 obec nemá ani vodovod 

 

Hodnocení vychází z předpokladu, ţe by prakticky všechny odpadní vody měly být před vypuštěním do 

vodotečí vyčištěny, čímţ je minimalizován jak dopad na hygienickou situaci v obci, tak i na celkový stav 

ţivotního prostředí a to nejen v samotné obci, ale všude dál po toku dané vodoteče. Proto je při hodnocení 

kladen největší důraz na existenci kanalizace s čistírnou odpadních vod. Zásobování pitnou vodu má 

zatím na většině území ČR indiferentní vliv, byť se jiţ v některých oblastech začíná projevovat 

nedostatek vody, který se bude v souvislosti s očekávaným oteplováním prohlubovat. Plynofikace obcí 

přestává být významným ukazatelem kvality vybavení obcí především z důvodu strmého růstu ceny 

zemního plynu a k rostoucí závislosti na dodávkách z politicky nestabilních regionů (vč. Ruska). Rozvoj 

plynofikace stagnuje a do budoucna bude spíš lepší hodnotit vybavenost obcí alternativními zdroji energie 

– výtopny na biomasu, sluneční a větrné elektrárny apod., které mohou přispívat k udrţitelnému rozvoji 

obce i regionu víc neţ plynofikace. 
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Tabulka č. 3.6.5: Hodnocení indikátoru technické infrastruktury 

Obec vodovod plyn kanalizace ČOV Hodnocení 

Bělá u Jevíčka ano ano ne ne 0 

Bezděčí u Trnávky ano ne ano ne 0 

Biskupice ano ano ano ano 2 

Borušov ano ne ne ne -1 

Březina ano ne ano ano 1 

Březinky ano ne ne ne -1 

Dětřichov u Moravské Třebové ano ano ne ne 0 

Dlouhá Loučka ano ne ne ne -1 

Gruna ano ne ne ne -1 

Hartinkov ano ne ne ne -1 

Chornice ano ano ano ano 2 

Janůvky ano ne ne ne -1 

Jaroměřice ano ano ano ano 2 

Jevíčko ano ano ano ano 2 

Koruna ano ano ne ne 0 

Křenov ano ne ne ne -1 

Kunčina ano ano ne ne 0 

Linhartice ano ano ano ano 2 

Malíkov ano ne ne ne -1 

Městečko Trnávka ano ano ano ano 2 

Mladějov na Moravě ano ano ne ne 0 

Moravská Třebová ano ano ano ano 2 

Radkov ano ne ne ne -1 

Rozstání ano ne ano ne 0 

Rychnov na Moravě ano ano ne ne 0 

Slatina ano ne ano ano 1 

Staré Město ano ano ano ano 2 

Třebařov ano ano ne ne 0 

Útěchov ano ano ne ne 0 

Víska u Jevíčka ano ano ne ne 0 

Vranová Lhota ano ne ano ne 0 

Vráţné ano ne ne ne -1 

Vysoká ano ne ne ne -1 

Celkem 33 17 14 10  

Zdroj: dotazníky RURÚ, PRVK Pk, webové stránky obcí 
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Obrázek č. 3.6.2: Vybavenost obcí v SO ORP Moravská Třebová technickou infrastrukturou  

 
Zdroj: ČSÚ, ÚAP SO ORP Náchod, web ČSÚ, webové stránky obcí, EKOTOXA s.r.o., 2016  
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3.6.2 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Silné, historicky zaloţené, vazby na okolní kraje, 

zejména na oblast Jihomoravského kraje 

(Boskovice, Brno). 

Marginální poloha regionu v rámci Pardubického 

kraje. 

Existence obchvatu Moravské Třebové na silnici 

I/35 odvádí z města tranzitní dopravu vč. těţkých 

vozidel. 

Zanedbaná údrţba silnic II. a III. třídy, z nichţ 

většina vyţaduje opravy. 

Všechny obce mají zaveden vodovod Ţelezniční doprava je tvořena jen regionálními 

tratěmi, na části sítě je nízký provoz nemotivující 

k vyšíímu vyuţívání. 

Poměrně velký počet obcí má jiţ vybudovaný 

plynovod, coţ má pozitivní vliv na kvalitu ovzduší, 

zejména v zimním období 

S výjimkou necelých 2 km v Mor.Třebové nejsou 

v regionu ţádné cyklostezky. 

Území je integrováno do krajského IDS Velmi špatný stav či neexistence kanalizační sítě 

ve většině obcí 

PŘÍLEŢITOSTI HROZBY 

Výstavba nadřazené silniční sítě umoţní 

ekonomický rozvoj regionu 

Průtahy při projektování a výstavbě nadřazené 

silniční sítě 

Revitalizace ţeleznice a realizace terminálů 

veřejné dopravy 

Zanedbávání systému veřejné dopravy  a opětovné 

rušení provozu na regionálních ţelezničních tratích 

Rozvoj a zvýšení četnosti spojení ve veřejné 

dopravě v přeshraničních úsecích s okolními kraji 

Oddalování výstavby či rekonstrukce inţenýrských 

sítí. 

Rozšiřování kanalizační sítě v dalších obcích Dlouhotrvající stavební uzávěra v důsledku 

existence ochranného pásma koridoru pro výstavbu 

kanálu Dunaj-Odra-Labe. 

Zavádění alternativních zdrojů energie, zejména 

zpracování biomasy. 

Neschopnost připravit kvalitní projekty, které by 

mohly být vyuţity pro čerpání podpor z národních 

i evropských zdrojů. 

Moţnost vyuţívání národních i evropských 

dotačních titulů zaměřených na rozvoj venkova a 

ekonomicky slabších regionů. 

 

 

 

3.6.3 Problémy k řešení 
 

Dle poţadavku ZÚR: 

- v územních plánech obcí řešit vazby navazující silniční sítě, zejména na MÚK na budoucí 

rychlostní silnici R35, s cílem sníţit zatíţení obytného území sídel;  

- stabilizovat trasu přeloţky silnice I/43;  

- v územních plánech obcí řešit vazby osídlení na novou trasu I/43; 

- zpřesnění koridorů provádět s ohledem na eliminaci negativních důsledků dopravy (hluk, 

zhoršení kvality ovzduší) na ţivotní prostředí a veřejné zdraví; 

- zajistit dostatečnou průchodnost krajiny pro zvěř v návaznosti na migrační trasy ţivočichů 

- minimalizovat negativní zásahy do PUPFL a zábory ZPF 

 

Další problémy: 

- Ve větších městech, kde je vyšší koncentrace obyvatelstva, přináší rostoucí počet osobních 

vozidel problémy s jejich parkováním. V řešeném území se tento problém dotýká zejména 

Moravské Třebové, event. Jevíčka. 

- Na území SO ORP Moravská Třebová se v současné době nachází pouhé necelé 2 km 

cyklostezek v Moravské Třebové. Na výstavbu dalších existují záměry. Preferováno je takové 
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řešení, které umoţní vznik cyklostezek v rámci komplexních pozemkových úprav.  Nové trasy 

tak povedou příjemnějším prostředím v polích a podél lesa, nikoliv souběţně se silniční 

komunikací. 

- Region disponuje poměrně hustou sítí značených cyklotras s moţností návaznosti na celostátní 

trasy Jeseník – Znojmo a Hradec Králové – Břeclav. Tento cykloturistický potenciál je však 

třeba doplnit o chybějící kvalitní infrastrukturu – půjčovny, cykloservisy, občerstvení, 

odpočívadla a jiná zařízení pro cyklisty. Nutná je i revize povrchu jednotlivých tras. Systém 

značených cyklotras je veden v převáţné míře po silnicích II. a III. třídy. Je-li na nich provoz 

mírný, je moţné takto cyklotrasy řešit, avšak cyklotrasy jsou vyznačeny i na některých úsecích 

silnic II. třídy, kde intenzita provozu dosahuje zvýšených hodnot. 

- Úroveň zajištění veřejné hromadné dopravy je poměrně dobrá v pracovní dny, avšak mimo 

pracovní dny není v části obcí zajištěna vůbec, coţ se pak projevuje zvýšeným tlakem na 

individuální vlastnictví automobilů se všemi jejich negativními důsledky. 

- Málo vyuţité ţelezniční trati - technická úroveň tratí není dobrá a také intenzita spojení není příliš 

pro cestující atraktivní, zejména o víkendu. 

 

 

3.6.4 Hlavní změny od aktualizace 2012  
 

 Doplněny texty z aktualizace ZÚR Pk 

 Linhartice mají kanalizaci napojenou na ČOV Moravská Třebová 

 Chornice dokončily 2014 výstavbu kanalizace a spustily ČOV 

 V Mor.Třebové začala výstavba cyklostezek 

 Placené parkování v Mor.Třebové rozšířena o parkoviště u Billy 

 Aktualizován text k veřejné dopravě dle aktuálních JŘ 

 Bude obnovena osobní doprava na ţeleznici mezi Moravskou Třebovou a Dzbelem 

 V procesu územního řízení je příprava realizace nového vedení V458 Krasíkov – Horní Ţivotice 

 Doplněny výhledové záměry zdvojení stávajících vedení V401 Týnec – Krasíkov a V402 

Krasíkov – Prosenice  

 Doplněny bioplynové stanice - Dětřichov u Mor. Třebové, Kunčina 2x, Jevíčko, Městečko 

Trnávka, Slatina a Chornice 

 

3.6.5 Hlavní změny od aktualizace 2014 
 

 Aktualizace terminologie nadřazené silniční sítě ve vazbě na přijetí tzv. Nového pojetí dálniční 

sítě 

 Aktualizován text o cyklodopravě ve vazbě na přijetí Koncepce cyklo a in-line turistiky v 

Pardubickém kraji (2016) 

 Obnovení osobní ţelezniční dopravy mezi Moravskou Třebovou, Dzbelem a Chronicí a Velkými 

Opatovicemi 

 Oprava existence kanalizace u obce Křenov. Na stoky zanesené v datech UAP jsou napojeny  dle 

Aktualizace PRVK (2015) pouze drobné podnikatelské objekty a několik obytných domků. 

 Aktualizace tabulky se zdroji elektrické energie 

 Aktualizace dopravní obsluţnosti obcí a nový výpočet hodnocení 

 Drobné úpravy textu 
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3.7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 
 

 

3.7.1 Indikátory 
 

Jako indikátory pro hodnocení sociodemografických podmínek v SO ORP Moravská Třebová byly 

zvoleny  

 změna počtu obyvatel mezi lety 2005–2015  

 index stáří (vychází z věkové struktury obyvatelstva k 31. 12. 2015) 

 index vzdělanosti (byl hodnocen na základě výsledků SLDB 2011) 

 

Hodnocení indikátoru Změna počtu obyvatel: 

-2 méně než 0,0 % 

-1 0,0 – 3,99 % 

0 4 – 5,99 % 

1 6 – 7,99 % 

2 8 % a více 

 

Hodnocení indikátoru Index stáří: 

-2 125 a více 

-1 110 – 124 

0 90 – 109 

1 75 – 89 

2 méně než 75 

 

 

Hodnocení indikátoru Podíl osob s vysokoškolským vzděláním: 

-2 méně než 4,0 %  

-1 4,0 – 4,9 % 

0 5,0 – 6,9 % 

1 7,0 – 9,9 % 

2 10 % a více 

 

 

Tabulka č. 3.7.1: Hodnocení indikátorů 

Název obce 

Změna počtu 

obyvatel mezi 

lety 2005–2015 

(%)  

HI 
Index stáří 

k 31.12. 2015 
HI 

Podíl obyvatel 

s VŠ vzděláním 

(%) 2011 

HI 

Bělá u Jevíčka -1,13 -2 171 -2 3,5 -2 

Bezděčí u Trnávky -3,62 -2 188 -2 6,3 0 

Biskupice -3,32 -2 118 -1 4,6 -1 

Borušov 8,75 2 100 0 2,7 -2 

Březina -3,87 -2 200 -2 2,2 -2 

Březinky -14,94 -2 90 0 8,5 1 

Dětřichov u M. Třebové -3,29 -2 170 -2 2,9 -2 

Dlouhá Loučka -2,01 -2 94 0 1,1 -2 

Gruna 16,98 2 110 -1 0,8 -2 

Hartinkov 5,56 0 200 -2 5,9 0 

Chornice 4,58 0 124 -1 4,6 -1 

Janůvky 33,33 2 200 -2 14,3 2 

Jaroměřice -2,27 -2 150 -2 6,4 0 

Jevíčko -2,52 -2 120 -1 10,7 2 
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Název obce 

Změna počtu 

obyvatel mezi 

lety 2005–2015 

(%)  

HI 
Index stáří 

k 31.12. 2015 
HI 

Podíl obyvatel 

s VŠ vzděláním 

(%) 2011 

HI 

Koruna 0,00 -1 104 0 5 0 

Křenov -5,59 -2 97 0 4,8 -1 

Kunčina 12,90 2 84 1 5,1 0 

Linhartice 10,54 2 103 0 5,1 0 

Malíkov -9,09 -2 53 2 2,1 -2 

Městečko Trnávka -6,65 -2 175 -2 5,9 0 

Mladějov na Moravě -10,20 -2 113 -1 2,1 -2 

Moravská Třebová -8,75 -2 151 -2 10 2 

Radkov -2,56 -2 124 -1 1,9 -2 

Rozstání 1,67 -1 138 -2 5,7 0 

Rychnov na Moravě 6,04 1 133 -2 3 -2 

Slatina 16,13 2 96 0 6,5 0 

Staré Město 0,50 -1 93 0 4,1 -1 

Třebařov -9,39 -2 129 -2 3,3 -2 

Útěchov 33,19 2 52 2 5,7 0 

Víska u Jevíčka 1,28 -1 181 -2 2,1 -2 

Vranová Lhota -7,17 -2 120 -1 5 0 

Vráţné -1,39 -2 167 -2 5,2 0 

Vysoká 25,00 2 400 -2 6,1 0 

SO ORP M. Třebová -3,72 -2 131 -2 7,4 1 

Zdroj: ČSÚ, 2016 
Pozn.: HI – hodnocení indikátoru 
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Obrázek č. 3.7.1: Relativní změna počtu obyvatel mezi lety 2005–2015 

 
Zdroj: ČSÚ, EKOTOXA s.r.o. 2016 
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Obrázek č. 3.7.2: Index stáří k 31. 12. 2015 

 
Zdroj: ČSÚ, EKOTOXA s.r.o. 2016 
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Obrázek č. 3.7.3: Hodnocení indikátoru podíl osob s vysokoškolským vzděláním 2011 

 
Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2016 
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3.7.2 SWOT analýza  
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Přírůstek počtu obyvatel ve 14 obcích (zejména 

Janůvky, Útěchov, Vysoká, Gruna, Slatina, 

Kunčina a Linhartice – nad 10 % mezi lety 2005 a 

2015). 

Pokračující pokles počtu obyvatel SO ORP 

Moravská Třebová (především v obcích Březinky, 

Mladějov na Moravě, Třebařov, Malíkov, 

Moravská Třebová a Vranová Lhota). 

Růst vzdělanosti obyvatelstva. Správní obvod není z hlediska bydlení příliš 

atraktivní, jelikoţ celkový počet obyvatel ubývá 

zejména díky migraci. 

Přítomnost nemocnice v Moravské Třebové. Poproduktivní sloţka obyvatelstva převyšuje 

předproduktivní sloţku. Index stáří má navíc 

rostoucí tendenci. 

Vysoké zastoupení i rozmanitost zaměření 

organizací a spolků pro vyuţití volného času 

(především sport a kultura). 

Zaostávání vzdělanostní úrovně za krajskou i 

republikovou hodnotou. 

 Nízká nabídka středoškolského vzdělávání. 

 Koncentrace odborné zdravotní a sociální péče ve 

větších obcích (zejména Moravské Třebové a 

Jevíčku), nedostatečná nabídka a dostupnost 

sociálních a zdravotních sluţeb v menších obcích. 

 Růst poptávky po sociálních sluţbách, především 

co se týče kapacit ubytovacích zařízení, 

v souvislosti se stárnutím populace. 

PŘÍLEŢITOSTI HROZBY 

Významné posílení vzdělanostní struktury 

venkovských obcí můţe přinést rozvojové impulsy. 

Chybějící moţnost vzdělání na úrovni VOŠ a VŠ – 

odchod části kvalifikovaných osob a studentů 

mimo území ORP. 

Moţnost čerpání dotací na investiční projekty ve 

sféře veřejné infrastruktury ze strukturálních fondů 

EU. 

Nízký tok financí ze státního rozpočtu do 

sociálního sektoru neumoţní dostatečný 

kvantitativní i kvalitativní rozvoj potřebných 

sociálních sluţeb. 

Zvýšení rozsahu sociálních sluţeb zvýší kvalitu 

sluţeb seniorů a přinese nová pracovní místa. 

Stárnutí obyvatelstva s nedostatečným sociálním 

zázemím můţe způsobit sníţení kvality ţivota a 

tím i atraktivity regionu. 

Výstavba nových sportovních center s wellness 

sluţbami a víceúčelových sportovišť pro veřejnost. 

Zhoršení kvality zdravotnických sluţeb, odchod 

mladých, zkušených lékařů z města nebo do 

důchodu. 

 

 

3.7.3 Problémy k řešení 
 

Ve sledovaném období 2005-2015 došlo k úbytku obyvatelstva, který byl dán ve větší míře migrací, ale 

taky přirozeným úbytkem obyvatelstva. Správní obvod tedy není z hlediska bydlení příliš atraktivní, 

jelikoţ lidé mají tendenci se ze správního obvodu stěhovat. Bylo by vhodné posilovat jeho atraktivitu, 

rozvíjet občanský i společenský ţivot v obcích, průběţně doplňovat nabídku bydlení i potřebnou 

infrastrukturu.  

 

Při sledování rozdílu mezi ţivě narozenými a zemřelými můţeme vidět, ţe dochází k přirozenému úbytku 

obyvatel, který pravděpodobně setrvá i nadále. Největší přirozené přírůstky v počtu obyvatel mezi lety 

2013 a 2015, které mají Dlouhá Loučka a Víska u Jevíčka, dosahují pouze 2,06, resp. 1,88 % 

(v absolutních číslech se jedná o přírůstek 11 a 3 obyvatele). 
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Věková skladba SO ORP Moravská Třebová není příliš příznivá, na 1 dítě ve věku do 15 let zde připadá 

1,31 obyvatel starších 65 let. Nejvyšších hodnot indexu stáří dosahují obce Vysoká (400), Janůvky (200), 

Hartinkov (200), Březina (200), Bezděčí u Trnávky (188) a Víska u Jevíčka (181). Index stáří má navíc 

rostoucí tendenci a i nadále se dá předpokládat stárnutí obyvatelstva. V souvislosti s tím bude potřeba 

dále rozvíjet sociální péči pro starší občany, sledovat kapacity domovů důchodců a průběţně je 

rozšiřovat. To se zatím příliš nedaří především ve venkovských obcí SO ORP. Tento problém je 

jednoznačně nutné řešit, neboť poptávka po sociálních sluţbách pro seniory zůstává stále vysoká a 

v budoucnosti v souvislosti s nastíněným populačním trendem bude i nadále růst. Vzhledem k tomu, ţe 

analýza demografického vývoje indikuje konec populačního boomu, nebylo by vhodné významně 

rozšiřovat kapacity mateřských škol. Pakliţe by k tomu došlo, je nutné mít zajištěné vyuţití nových (a 

vzápětí uvolněných) prostor v budoucnu.  

 

Celorepublikový trend růstu vzdělanosti se potvrdil i na příkladu Moravskotřebovska, nicméně i přes 

tento pozitivní vývoj je index vzdělanosti pod průměrnou hodnotou za Pardubický kraj či celou Českou 

republiku. Nejkvalitnější jsou vzdělanostní poměry v malých obcích Janůvkách a Jevíčku, aţ potom ve 

středisku SO ORP Moravské Třebové, které ještě v roce 2001 dominovalo vzdělanostním poměrům na 

Moravskotřebovsku. Je tak potvrzena dekoncentrační tendence lidského kapitálu z měst na venkov, avšak 

závislost venkovského obyvatelstva na městě stále přetrvává, coţ dokazují vysoké dojíţďkové proudy do 

měst. Vzhledem k tomu, ţe nejprogresivnější typ sluţeb (sluţby pro podniky, finančnictví, poradenské 

sluţby apod.) se koncentruje do hierarchicky výše postavených středisek neţ je Moravská Třebová, je pro 

malou velikost těchto center a jejich podřízenost především Pardubicím růst vzdělanosti obyvatelstva 

pomalejší v porovnání s ostatními městy o vyšším počtu obyvatel. 

 

Hlavním úkolem obcí v následujících letech by mělo být vytvoření co nejlepších podmínek pro ţivot 

obyvatel všech věkových skupin, především však nejstaršího obyvatelstva, protoţe připravenost obcí na 

prudký nárůst této sloţky obyvatelstva je doposud malá. Rostoucí vzdělanostní úroveň obyvatelstva bude 

přinášet nové a snad i inovativní impulzy pro rozvoj Moravskotřebovska, coţ by měly územně plánovací 

koncepce jednoznačně podporovat. Proto bude třeba zváţit v územním plánu nabídky nových ploch pro 

bydlení a rekreaci za účelem urychlení tohoto pozitivního vývoje. Obce za účelem zajištění těch 

nejlepších podmínek pro ţivot svého obyvatelstva můţou vyuţívat strukturálních fondů a Programu 

rozvoje venkova financovaných z Evropské unie. 

 

Na základě analýzy podmínek řešeného území (z hlediska hospodářského, soudrţnosti obyvatel území a 

ţivotního prostředí) a dostupných podkladů (koncepce rozvoje obce, regionu) by měly být formulovány 

územně plánovací koncepce rozvoje obcí, vytvářející obecné základní rámce pro výstavbu a vyváţený 

(udrţitelný) rozvoj v řešeném území. Tato koncepce by měla respektovat i sociodemografické podmínky 

obcí a problémy s nimi spojené: 

 Doplnit chybějící sociální infrastrukturu pro seniory. 

 Posoudit přiměřenost nabídky nových ploch, zejména pro bydlení s ohledem na kapacity 

občanské vybavenosti obcí a jejich demografický vývoj. 

 Zkvalitnění a rozvoj dostupnosti zdravotní péče v menších okrajových obcích zejména pro 

starší obyvatele. 

 Optimalizovat kapacity mateřských a základních škol s ohledem na krátkodobost zvýšeného 

počtu dětí v současném období. 
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3.7.4 Hlavní změny od aktualizace 2012 
 

 Populační úbytek výraznější u velkých obcí regionu: Moravské Třebové a Jevíčka. 

 Přirozený přírůstek začal opět růst, naopak klesá migrační saldo. 

 Index stáří se dostal skoro na krajskou hodnotu, značný nárůst. 

 Přibyla zdravotnická infrastruktura (1 stomatolog MT, 2 lékárny – MT a Jevíčko). 

 Přírůstek SWOT výroků ve 3 částech (SWT). 

 

3.7.5 Hlavní změny od aktualizace 2014 
 

 Pokračující úbytek počtu obyvatel. Podílí se na tom jak přirozený úbytek, tak záporné migrační 

saldo, přičemţ migrace se podílí větší měrou. Počet obyvatel se sníţil v 18 obcích, značně ztrácí 

Moravská Třebová.  

 Index stáří SO ORP Moravská Třebová stoupl z 108 (resp. 121 v roce 2013) na 131 a dostal se 

tak nad průměr Pardubického kraje (121). Obecně je tedy patrné výrazné zhoršování věkové 

struktury obyvatel, tj. zejména pokles podílu předproduktivní věkové skupiny 0-14 let a 

akcelerující nárůst poproduktivní věkové skupiny. 

 Nabídka vzdělávacích zařízení, zdravotní a sociální péče je srovnatelné jako v předchozím 

období. 

 

 



 

 53 

3.8 BYDLENÍ 
 

 

3.8.1 Indikátory 
 

Jako indikátory charakterizující udrţitelnost bydlení a výstavby byly zvoleny následující: 

 Změna počtu trvale obydlených bytů v letech 2001–2011 

 Průměrný roční počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel 

 

První indikátor znázorňuje, jak je území obcí atraktivní z hlediska trvalého bydlení. Druhý indikátor 

vyjadřuje, jak rychle probíhá na daném území bytová výstavba, tj. kolik se postaví za rok nových bytů 

v přepočtu na 1 000 obyvatel. Indikátor je sledován v pětiletém obdobích 2011–2015, protoţe samotný 

proces výstavby bytů trvá většinou více neţ jeden rok. Indikátor nepřímo vyjadřuje jednak atraktivitu 

dané oblasti z hlediska bydlení, ale také ţivotní úroveň a konkurenceschopnost nabídky nového bydlení 

ve vztahu k poptávce domácností.  

 

 

Změna počtu trvale obydlených bytů v letech 2001–2011 

 

Limitem udrţitelnosti je zde zvolen nulový přírůstek za dané období. Úbytek trvale obydlených bytů a 

současný nárůst neobydlených bytů je vnímán jako riziko udrţitelného vývoje. Nárůst počtu trvale 

obydlených bytů charakterizuje jednak atraktivitu dané obce pro trvalé bydlení, ale také postupný růst 

kvality bydlení. 

 

Hodnocení indikátoru: 

-2  84,9 % a méně 

-1  85,0 – 94,9 % 

0  95,0 – 104,9 % 

1  105,0 – 114,9 % 

2  115,0 % a více 

 

Tabulka č. 3.8.1. Hodnocení vývoje počtu trvale obydlených bytů v letech 2001–2011 

Obec, SO ORP, kraj, ČR 
Trvale obydlené byty 

Změna počtu obydlených 

bytů v letech 2001–2011 Hodnocení 

indikátoru 
2001 2011 abs. % 

Bělá u Jevíčka 140 140 0 100,0 0 

Bezděčí u Trnávky 78 77 -1 98,7 0 

Biskupice 157 158 1 100,6 0 

Borušov 60 64 4 106,7 1 

Březina 144 146 2 101,4 0 

Březinky 52 46 -6 88,5 -1 

Dětřichov u Mor. Třebové 70 66 -4 94,3 -1 

Dlouhá Loučka 166 188 22 113,3 1 

Gruna 63 61 -2 96,8 0 

Hartinkov 27 23 -4 85,2 -1 

Chornice 281  304 23 108,2 1 

Janůvky 21 22 1 104,8 0 

Jaroměřice 441 442 1 100,2 0 

Jevíčko 1 011 1 062 51 105,0 1 

Koruna 47 49 2 104,3 0 

Křenov 140 140 0 100,0 0 

Kunčina 369 410 41 111,1 1 
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Obec, SO ORP, kraj, ČR 
Trvale obydlené byty 

Změna počtu obydlených 

bytů v letech 2001–2011 Hodnocení 

indikátoru 
2001 2011 abs. % 

Linhartice 180 208 28 115,6 2 

Malíkov 32 30 -2 93,8 -1 

Městečko Trnávka 499 485 -14 97,2 0 

Mladějov na Moravě 153 160 7 104,6 0 

Moravská Třebová 4 145 3 985 -160 96,1 0 

Radkov 53 44 -9 83,0 -2 

Rozstání 79 90 11 113,9 1 

Rychnov na Moravě 202 223 21 110,4 1 

Slatina 34 41 7 120,6 2 

Staré Město 307 340 33 110,7 1 

Třebařov 331 303 -28 91,5 -1 

Útěchov 62 73 11 117,7 2 

Víska u Jevíčka 53 57 4 107,5 1 

Vranová Lhota 169 164 -5 97,0 0 

Vráţné 26 22 -4 84,6 -2 

Vysoká 18 16 -2 88,9 -1 

SO ORP Moravská Třebová 9 610 9 639 29 100,3 0 

Pardubický kraj 182 943 189 196 6 253 103,4 0 

Česká republika 3 827 678 3 894 210 66 532 101,7 0 

Zdroj: ČSÚ, SLDB  2001 a 2011, vlastní výpočet 

 

 

Ve SO ORP Moravská Třebová můţeme sledovat vývojový trend trvale obydlených bytů o 1,4 

procentního bodu horší neţ je tomu v České republice. Oproti tomu data za celý Pardubický kraj vykazují 

v roce 2011 o něco příznivější výsledek v podobě 3,4% přírůstku TOB oproti stavu v roce 2001. 

Nejvyšších záporných hodnot představujících více neţ 15% úbytek dosahují počtem bytů malé obce 

Radkov a Vráţné. Méně neţ 15% úbytek potom hlásí dalších 6 obcí. S výjimkou Třebařova se také jedná 

o pováţně malá sídla. Více neţ 15% přírůstek je zaznamenán pouze v obcích Linhartice (15,6), Útěchov 

(17,7) a Slatina (20,6). Růst počtu trvale obydlených bytů sice odráţí rozvoj trvalého bydlení v obcích a 

je jednoznačným projevem jejich prosperity, ale na druhé straně je nutno vnímat skutečnost, ţe průměrná 

zalidněnost bytů dlouhodobě stagnuje či mírně klesá prakticky ve všech především menších obcích ČR. 

Příčinou je zejména pokles průměrné velikosti domácností vlivem růstu podílu jednočlenných 

domácností. 
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Obrázek č. 3.8.1: Hodnocení indikátoru Změna počtu trvale obydlených bytů v letech 2001-2011 

 
Zdroj: ČSÚ, SLDB  2001 a 2011, vlastní výpočet 



 

 56 

 

Průměrný roční počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel 

 

V úvahách zaloţených na tradiční analýze vývoje cenzových domácností a odpadu bytů je obecně 

uvaţováno s potřebou nové bytové výstavby v České republice s tempem 40 000 bytů ročně, tj. intenzitou 

asi 3 aţ 4 bytů na 1 000 obyvatel ročně. Dle této skutečnosti byla nastavena škála pro hodnocení 

indikátoru. 

 

Hodnocení indikátoru: 

-2  menší než 1 

-1  1,0 – 1,9 

0  2.0 – 2,9 

1  3,0 – 3,9 

2  4,0 a více 

 

Tabulka č. 3.8.2: Průměrný roční počet dokončených bytů na 1000 obyvatel v období 2011–2015 

Obec, SO ORP, kraj, ČR 

Dokončené 

byty  

2011-2015 

Roční průměr 

Prům. roční 

počet dok. 

bytů na 1000 

obyv. 

Hodnocení 

indikátoru 

Bělá u Jevíčka 3 0,6 1,7 -1 

Bezděčí u Trnávky 0 0 0 -2 

Biskupice 5 1 2,3 0 

Borušov 0 0 0 -2 

Březina 2 0,4 1,1 -1 

Březinky 0 0 0 -2 

Dětřichov u Moravské Třebové 0 0 0 -2 

Dlouhá Loučka 4 0,8 1,5 -1 

Gruna 6 1,2 6,8 2 

Hartinkov 0 0 0 -2 

Chornice 21 4,2 4,8 2 

Janůvky 2 0,4 8,5 2 

Jaroměřice 8 1,6 1,3 -1 

Jevíčko 25 5 1,8 -1 

Koruna 0 0 0 -2 

Křenov 2 0,4 1,0 -2 

Kunčina 30 6 4,4 2 

Linhartice 10 2 3,1 1 

Malíkov 0 0 0 -2 

Městečko Trnávka 8 1,6 1,1 -1 

Mladějov na Moravě 0 0 0 -2 

Moravská Třebová 35 7 0,7 -2 

Radkov 0 0 0 -2 

Rozstání 3 0,6 2,4 0 

Rychnov na Moravě 3 0,6 1,0 -1 

Slatina 4 0,8 5,7 2 

Staré Město 4 0,8 0,8 -2 

Třebařov 3 0,6 0,7 -2 

Útěchov 24 4,8 17,3 2 

Víska u Jevíčka 2 0,4 2,5 0 

Vranová Lhota 3 0,6 1,3 -1 
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Obec, SO ORP, kraj, ČR 

Dokončené 

byty  

2011-2015 

Roční průměr 

Prům. roční 

počet dok. 

bytů na 1000 

obyv. 

Hodnocení 

indikátoru 

Vráţné 0 0 0 -2 

Vysoká 0 0 0 -2 

SO ORP Moravská Třebová 207 41,4 1,6 -1 

Pardubický kraj 5682 1136,4 2,2 0 

Česká republika 132384 26476,8 2,5 0 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ (2016), vlastní výpočet 

 

  

V období 2011-2015 se v SO ORP Moravská Třebová v průměru postavilo 1,6 bytu na 1 000 obyvatel 

ročně. Souhrnné výsledky za celý SO ORP Moravská Třebové tak nejsou příznivé a zaostávají za 

krajským (2,2) i celorepublikovým průměrem (2,5). Ve srovnání s obdobím 2009-2013, kdy bylo ročně 

postaveno průměrně 1,8 bytů/1000 obyvatel, došlo k mírnému zhoršení. Z údajů dále vyplývá, ţe počet 

dokončených bytů za jednotlivé obce je velmi proměnlivý. Mezi obce s nejprogresivnější výstavbou patří 

Útěchov, Janůvky, Gruna, Slatina, Chornice a Kunčina (2 body). Naopak mezi obce s nulovým či 

zanedbatelně nízkým tempem výstavby (hodnota indikátoru -2) patří celkem 15 sídel, coţ představuje 

téměř polovinu obcí správního obvodu. Důsledkem hospodářské recese došlo v SO ORP Moravská 

Třebová k poklesu zájmu o koupi nového bytu, zároveň k poklesu cen nemovitostí a v důsledku toho téţ 

k dočasnému omezení výstavby bytů, zejména v bytových domech. Vlivem niţší rozestavěnosti 

v posledních letech poklesl počet dokončovaných bytů na nízkou úroveň. 
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Obrázek č. 3.8.2: Průměrný roční počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel v období 20011–2015 

 
Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, 2016, vlastní výpočet 
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3.8.2 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Vysoká intenzita bytové výstavby v některých 

obcích – Útěchov, Janůvky, Gruna, Slatina, 

Chornice a Kunčina (více neţ 4 dokončené byty na 

1 000 obyvatel ročně). 

Nízká intenzita bytové výstavby ve správním 

obvodu jako celku (nulová v obcích Bezděčí u 

Trnávky, Borušov, Březinky, Hartinkov, Malíkov, 

Radkov, Vraţné a Vysoká). 

Převáţně vysoký podíl trvalého bydlení v 

rodinných domech. 

V porovnání s krajskou a republikovou úrovní je 

bytový fond poměrně starší. 

Klidné a přírodě blízké místo pro bydlení mezi 

Zábřeţskou vrchovinou a Svitavskou pahorkatinou. 

Velmi nízký přírůstek trvale obydlených bytů 

poznamenaný úbytkem v Moravské Třebové. 

Vysoký podíl neobydlených domů slouţí převáţně 

k rekreaci. 

Nízká nabídka zasíťovaných pozemků k výstavbě 

rodinných domů. 

Úspěšná privatizace bytového fondu vedoucí 

k vysokému nárůstu bytů v osobním vlastnictví. 

Brownfieldy sniţují urbanistickou kvalitu 

zastavěného území (Chornice, Dlouhá Loučka, 

Jaroměřice, Městečko Trnávka, Moravská Třebová, 

Víska u Jevíčka, Vranová Lhota a Linhartice). 

PŘÍLEŢITOSTI HROZBY 

Zvýšení atraktivity regionu jako lokality vhodné 

pro bydlení.  

Pokračující pokles počtu trvale obydlených bytů v 

Moravské Třebové. 

Příprava ploch pro novou bytovou výstavbu. Další zpomalení výstavby rodinných domů a bytů. 

Vyuţití evropských i národních dotačních 

programů pro zlepšení kvality bytového fondu a 

technické infrastruktury obcí. 

Nízká intenzita bytové výstavby můţe vést ke 

zpomalení rozvoje regionu (doprava, sluţby, 

pracovní příleţitosti). 

Větší poptávka po zastavitelných plochách pro 

bydlení v důsledku stěhování obyvatel 

z aglomerovaných oblastí Pardubic. 

Pokračující stárnutí či chátrání domovního a 

bytového fondu. 

Regenerace bytového fondu. Sniţující se podpora státu na rozvoj bydlení. 

 

 

3.8.3 Problémy k řešení  
 

Nízká intenzita bytové výstavby můţe být u menších obcí způsobena niţšími pracovními příleţitostmi. 

Vypočtená nízká intenzita ale můţe být dána také nepřesnou evidencí počtu bytů (mohou zde existovat i 

značné neevidované přírůstky počtu bytů). Upřesnění bilancí bydlení je nezbytným předpokladem 

reálných odhadů potřeby nových ploch pro bydlení a dimenzování infrastruktury.  

 

Současný ţivotní trend, který můţeme zaznamenávat posledních 10 let, způsobuje stěhování lidí z měst 

do příměstských obcí a růst počtu domácností vlivem poklesu průměrné velikosti domácnosti. Velkým 

podílem jsou zastoupeny domácnosti jednotlivců. To je způsobené růstem podílu domácností důchodců a 

ţivotním stylem mladší generace. V této souvislosti tak lze předpokládat vyšší zájem po malometráţních 

bytech. Pro pokrytí jejich poptávky by se tak měla podpořit výstavba bytových jednotek o menší rozloze. 

Paralelně s tímto taktéţ renovovat současný bytový fond, který z důvodu stáří často nesplňuje obecné 

poţadavky na kvalitní a moderní bydlení.  

 

Nové rozvojové plochy pro bydlení a podnikání by měly být navrhovány citlivě s ohledem na ochranu 

nezastavěného území (přednostně by se měly zastavovat proluky v území), dostupnost dopravní a 

technické infrastruktury a s ohledem na obecné poţadavky na výstavbu (oslunění, provětrání, dispozice 
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orientace ke světovým stranám a celkovou urbanistickou koncepcí sídla). Je potřeba respektovat 

venkovskou a regionálně obvyklou zástavbu příslušnými regulativy, limity a ve vybraných případech také 

povinností zpracovat územní studie. Při plánování nových ploch se musí myslet na potřebu rozšiřování 

další infrastruktury (nové komunikace, veřejné osvětlení, čistírny atd.) a sluţby, které musejí být hrazeny 

především z veřejných zdrojů.  

 

Prioritou obcí by mělo být aktivní provádění pozemkové politiky, vyřešení vlastnických vztahů vzhledem 

k plochám pro rozvoj bydlení, zlepšování nabídky technicky připravených lokalit pro výstavbu bydlení, 

zlepšení podmínek bydlení na sídlištích a zajištění přiměřených podmínek bydlení pro všechny. 

K výstavbě nových bytů se dají vyuţít nevyhovující byty, nebytové prostory a objekty nebo brownfields. 

Připravené pozemky pro individuální bydlení a nabídka bytů za přijatelné ceny pomůţe ke stabilizaci 

obyvatel a přilákání nových obyvatel a tím i ke zvýšení příjmů obcí. Na rozvoj bydlení můţou obce 

vyuţívat státních programů a evropských fondů. Rozvoj bydlení by měl být usměrňován rovnoměrněji 

v rámci celého správního obvodu. Systematické a stabilní odstraňování urbanistických závad a problémů 

bude přispívat ke zvýšení kvality obytného prostředí, bezpečnosti prostředí a odstranění negativního 

efektu bariér a zamezení vzniku bariér nových. 

 

3.8.4 Hlavní změny od aktualizace 2012 
 

 Vzhledem k absenci dotazníkového šetření a neexistenci lepších komparativních dat pro 

hodnocení bydlení, neţ jsou výsledky SLDB 2001 a 2011, v rámci aktualizace bylo z hlediska 

prostorové statistiky moţno sledovat změny pouze u indikátoru počet dokončených bytů, který se 

kaţdoročně eviduje (k dispozici jsou nová data za rok 2012 a 2013). Z kvalitativních zdrojů bylo 

také přihlédnuto ke strategickým a rozvojovým dokumentům. 

 Počet dokončených bytů v SO ORP Moravská Třebová ve sledovaném období střídavě klesá a 

narůstá a vyznačuje se viditelnými vrcholy v letech 2008 a 2012. Vrchol výstavby bytů na úrovni 

Pardubického kraje a celé České republiky byl dosáhnut jiţ v roce 2007 a v dalších letech nebyl 

překonán. V porovnání s údaji za celou republiku (a do určité míry i za kraj) tak u sledovaného 

SO ORP Moravská Třebová není znatelný propad výstavby v tzv. krizových letech po roce 2009 

a v posledním pětiletém období lze pozorovat vyrovnaný přírůstek dokončených bytů. Největší 

absolutní přírůstky zaznamenala obec Kunčina, které tak předčila i správní centrum regionu 

Moravskou Třebovou, jeţ se umístilo na druhém místě. Slušné výsledky vykazují i Jevíčko, 

Dlouhá Loučka, a Chornice. Na druhou stranu celkem v osmi obcích nepřibyl ani jeden 

dokončený byt v období 2007–2013. 

 

3.8.5 Hlavní změny od aktualizace 2014 
 

 Vzhledem k absenci dotazníkového šetření a neexistenci lepších komparativních dat pro 

hodnocení bydlení, neţ jsou výsledky SLDB 2001 a 2011, v rámci aktualizace bylo z hlediska 

prostorové statistiky moţno sledovat změny pouze u indikátoru počet dokončených bytů, který se 

kaţdoročně eviduje (k dispozici jsou nová data za rok 2014 a 2015). Z kvalitativních zdrojů bylo 

také přihlédnuto ke strategickým a rozvojovým dokumentům. 

 Počet dokončených bytů v SO ORP Moravská Třebová v období 2007-2015 střídavě klesá a 

narůstá. V roce 2015 bylo dokončeno pouze 27 bytů, coţ představuje minimum ve sledovaném 

období. Maxima bylo dosaţeno v letech 2008 a 2012. Největší absolutní přírůstky za celé období 

zaznamenala obec Kunčina (63 bytů), Moravská Třebová (58) a Jevíčko (45). Nulová výstavba 

byla zaznamenána v obcích Bezděčí u Trnávky, Borušov, Březinky, Hartinkov, Malíkov, Radkov, 

Vraţné a Vysoká. 

 V pětiletém období 2011-2015 se v SO ORP Moravská Třebová v průměru postavilo 1,6 bytu na 

1 000 obyvatel ročně. Souhrnné výsledky za celý SO ORP Moravská Třebové tak nejsou příznivé 

a zaostávají za krajským (2,2) i celorepublikovým průměrem (2,5). Ve srovnání s obdobím 2009-

2013, kdy bylo ročně postaveno průměrně 1,8 bytů/1000 obyvatel, došlo k mírnému zhoršení. 

Mezi obce s nejprogresivnější výstavbou patří Útěchov, Janůvky, Gruna, Slatina, Chornice a 

Kunčina (více neţ 4 dokončené byty/1000 obyvatel ročně).  
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3.9 REKREACE 
 

 

3.9.1 Indikátory 
 

Jedním z hlavních indikátorů, jeţ hodnotí celkový turisticko-rekreační potenciál zkoumaného území, bylo 

zvoleno bodové hodnocení celkové turistické atraktivity, syntetizující v sobě atraktivity přírodní, 

kulturně-historické a sportovně-turistické. Indikátor reflektuje rozličné atraktivity a spolu s ukazatelem 

podílu potenciálních rekreačních ploch, jenţ uvádí zastoupení ploch vyuţitelných k rekreaci na celkové 

výměře katastru obce, hodnotí souhrnně rekreační potenciál Moravskotřebovska. Kvalitu turistické 

infrastruktury vystihuje počet lůţek v turistických a rekreačních zařízeních v přepočtu na jednotku 

plochy. 

 

Hodnocení indikátoru turistické atraktivity: 

-2 0 – 3  

-1 4 – 6 

0 7 – 9 

1 10  – 12 

2 13 a více 

 

Hodnocení indikátoru podílu potenciálních  

rekreačních ploch  na rozloze obce 

-2 méně než 30,0 % 

-1 30,0 – 44,9 % 

0 45,0 – 59,9 % 

1 60,0 – 74,9 % 

2 75,0 a více % 

 

 

Hodnocení indikátoru počtu rekreačních a turistických lůžek na km
2
 

-2 méně než 10 

-1 10 – 19,9  

0 20 – 34,9  

1 35 – 49,9 

2 50 a více 

 

Tabulka č. 3.9.1: Hodnocení indikátorů turistické atraktivity jednotlivých obcí a podílu potenciálních 

rekreačních ploch 

Obec 
Turistická 

atraktivita  

Hodnocení 

indikátoru 

Podíl 

potenciálních 

rekreačních 

ploch na 

rozloze obce 

(%) 

Hodnocení 

indikátoru 

Počet 

rekreačních a 

turistických 

lůţek na km
2
 

Hodnocení 

indikátoru 

Bělá u Jevíčka 1 -2 66,95 1 44,99 1 

Bezděčí u Trnávky 8 0 42,99 -1 16,60 -1 

Biskupice 11 1 69,01 1 20,90 0 

Borušov 4 -1 73,97 1 129,09 2 

Březina 4 -1 65,28 1 13,57 -1 

Březinky 8 0 76,28 2 32,12 0 

Dětřichov u M. T. 3 -2 32,29 -2 41,48 1 

Dlouhá Loučka 10 1 61,68 0 8,87 -2 

Gruna 7 0 52,04 0 20,25 0 

Hartinkov 7 0 80,17 2 33,40 0 

Chornice 11 1 27,97 -2 2,95 -2 
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Obec 
Turistická 

atraktivita  

Hodnocení 

indikátoru 

Podíl 

potenciálních 

rekreačních 

ploch na 

rozloze obce 

(%) 

Hodnocení 

indikátoru 

Počet 

rekreačních a 

turistických 

lůţek na km
2
 

Hodnocení 

indikátoru 

Janůvky 5 -1 55,17 0 38,98 1 

Jaroměřice 12 1 64,28 1 32,88 0 

Jevíčko 21 2 50,18 0 38,72 1 

Koruna 3 -2 53,36 0 28,29 0 

Křenov 17 2 50,28 0 7,26 -2 

Kunčina 8 0 32,93 -1 7,32 -2 

Linhartice 3 -2 35,86 -1 2,29 -2 

Malíkov 4 -1 56,20 0 7,32 -2 

Městečko Trnávka 15 2 61,79 0 23,42 0 

Mladějov na 

Moravě 11 
1 

44,67 
0 

12,08 
-1 

Moravská Třebová 36 2 51,82 0 16,15 -1 

Radkov 7 0 49,28 0 7,83 -2 

Rozstání 7 0 41,03 -1 9,46 -2 

Rychnov na M. 7 0 41,20 -1 10,70 -1 

Slatina 3 -2 40,78 -1 18,59 -1 

Staré Město 10 1 39,07 -1 19,12 -1 

Třebařov 3 -2 31,72 -1 14,34 -1 

Útěchov 5 -1 71,97 1 3,28 -2 

Víska u Jevíčka 3 -2 28,61 -2 8,20 -2 

Vranová Lhota 15 2 81,82 2 34,54 0 

Vráţné 2 -2 76,57 2 24,70 0 

Vysoká 7 0 67,77 1 122,92 2 

Zdroj: ČSÚ 2016; vlastní výpočty Ekotoxa s.r.o., 2016 
 

Hodnoty indikátorů jednotlivých obcí se výrazně nezměnily. U podílu PRP došlo ke změnám jen v řádech 

desetin procentního bodu, coţ na úroveň turismu nemá podstatný vliv. Téţ turistická atraktivita a 

rekreační zatíţení obcí se prakticky nezměnila. 
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Obrázek č. 3.9.2: Celková turistická atraktivita v obcích SO ORP Moravská Třebová 

 
Zdroj: vlastní zpracování, EKOTOXA, s.r.o. 2016 
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Obrázek č. 3.9.1: Podíl potenciálních rekreačních ploch v obcích SO ORP Moravská Třebová 

 
Zdroj: vlastní zpracování, EKOTOXA, s.r.o. 2016 
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Obrázek č. 3.9.2: Počet rekreačních a turistických lůţek na km
2
 v obcích SO ORP Moravská Třebová 

 
Zdroj: vlastní zpracování, EKOTOXA, s.r.o. 2016 
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3.9.2 SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Relativně pestrá krajina vytváří potřebný potenciál 

rozvoje cestovního ruchu. 

Zanedbatelný počet kulturně-historických atraktivit 

sniţuje celkový potenciál cestovního ruchu území 

(s výjimkou Moravské Třebové). 

Stávající turistická infrastruktura alespoň 

kvantitativně vyhovuje současným potřebám 

cestovního ruchu a zároveň odráţí i poměrně 

nízkou úroveň cestovního ruchu v území 

(informační centra, ubytovací kapacity). 

Kvalitativně nedostatečná nabídka turistických 

sluţeb především v oblasti ubytování, 

cykloturistiky a návazných podnikatelských 

aktivit. 

Významné historické jádro Moravské Třebové 

působí jako výrazná kulturně-historická atraktivita 

v rámci celého území.  

Výrazná sezónnost rekreačních aktivit nepříznivě 

ovlivňuje moţnosti místního obyvatelstva 

ekonomicky se uplatnit v oblasti cestovního ruchu 

Realizace projektů cestovního ruchu podpořených 

z EU. 

Nízký kapitál místních podnikatelských subjektů 

brání realizaci podnikatelských záměrů 

v cestovním ruchu. 

Hustá síť cyklotras je napojena na páteřní 

cyklistické trasy. 

Nedostatečná síť cyklostezek. 

Únosná kapacita rekreace a turismu SO ORP jako 

celku není v oblasti dosud překročena, čímţ vzniká 

prostor pro rozvoj udrţitelného cestovního ruchu. 

Vysoké turistické zatíţení u obcí Borušov a 

Vysoká. 

PŘÍLEŢITOSTI HROZBY 

Dostavba komunikací R 43 a R 35 výrazně zlepší 

dopravní dostupnost Moravskotřebovska pro 

turisty. 

Okolní turistická konkurence (např. Jeseníky, 

východní Čechy, Orlické hory) můţe v případě 

nevyuţití potenciálu cestovního ruchu zkoumaný 

region z hlediska rozvoje cestovního ruchu výrazně 

marginalizovat. 

Rozvojové programy a projekty financované 

z různých zdrojů mohou výrazně napomoci rozvoji 

cestovního ruchu. 

 

Vznik turistické atraktivity vyplňující 

mimosezónní období 

 

 

 

3.9.3 Hlavní změny od aktualizace 2012 
 

 Vzrostl počet a kapacita ubytovacích zařízení. Nově ubytovací zařízení v obcích Gruna a Staré 

Město (ubytovny), přibyla kapacita v Moravské Třebové a Jevíčku (+ 1 ubytovna). Celkově 

přibylo 141 lůţek. 

 Došlo k nárůstu o 2 nemovité památky (bývalá menšinová škola v MT a socha sv. Rocha v 

Rozstání). 

 Nové cykloturistické trasy (v MT na Kníţecí louce, fitstezka v MT na Kříţové Hoře),naučná 

stezka (v MT „Cesta od renesance k baroku“).  

 Přírůstek SWOT výroků v 1 části (O). 

 

 

3.9.3.1 Kvantitativní a kvalitativní změny rekreace v SO ORP Moravská Třebová mezi lety 2012 

- 2014 

 

Mezi roky 2012 a 2014 nedošlo k výrazným změnám v intenzitě cestovního ruchu na 

Moravskotřebovsku. Charakter přírodního prostředí se výrazně nezměnil (o čemţ svědčí i ukazatel 

potenciál rekreačních ploch) a rovněţ ani turistická atraktivita obcí se nezměnila. Potenciál rekreačních 
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ploch zaznamenal jen minimální změny. Lehce stoupl podíl zalesněných ploch, mírné změny potenciálu u 

obcí Kunčina (klesl o 2,6) a Linhartice (vzrostlo o 2,2). Přibyly dvě nemovité památky, tedy došlo k jejich 

zařazení do evidence památkového ústavu. Jedná se o bývalou menšinovou školu v Moravské Třebové a 

sochu sv. Rocha v Rozstání.  Síť turistických a cyklistických tras se rovněţ změnila jen minimálně. 

V Moravské Třebové byly uvedeny do provozu cyklo a in-line stezky na Kníţecí louce, „fitstezka“ na 

Kříţové hoře a naučná stezka „Cesta od renesance k baroku“. 

 

Celková turistická atraktivita tak zůstává víceméně stejná, tedy na úrovni, která pravděpodobně nepřinese 

rozvoj masového turismu, protoţe pro ten nemá krajina Moravskotřebovska předpoklady (oproti jiným 

centrálním částem nejvyšších českých pohoří). Přesto však není vhodné zanevřít na rozvoj cestovního 

ruchu v SO ORP, protoţe různorodá krajina a mnoţství kulturních památek vytváří potřebný lokalizační 

předpoklad pro rozvoj turismu a rekreace. Za tohoto předpokladu je však nutné zvýšit nabídku kulturních 

akcí, posílit destinační management oblasti a následovně (nebo i před tím) pak i posílit kvalitu 

poskytovaných stravovacích a především ubytovacích sluţeb. Počet ubytovacích zařízení od roku 2012 

stoupl jen mírně, vznikla ubytovací zařízení v obci Gruna (ubytovna cca 40 lůţek), Jevíčko (ubytovna 30 

lůţek), Staré Město (ubytovna 27 lůţek) a některá stávající zařízení posílila své kapacity – počet lůţek 

v HUZ ve všech obcích SO ORP dohromady stoupl o 141.  

 

V oblasti posílení infrastruktury pro cestovní ruch je moţno vidět příleţitost v evropských dotačních 

zdrojích – obce a podnikatelé Moravskotřebovska mohou v rámci opatření na podporu cestovního ruchu 

čerpat z evropských dotačních zdrojů – z Programu rozvoje venkova či Regionálního operačního 

programu Severovýchod. Oproti minulému období však byl počet realizovaných projektů na podporu 

cestovního ruchu výrazně niţší. 

Základním předpokladem pro další rozvoj rekreace a zvýšení kvality a kvantity nabízených sluţeb je 

nutná aktivizace místního obyvatelstva. Jen za tohoto předpokladu dojde k vyuţití turistického a 

rekreačního potenciálu Moravskotřebovska. Místní úřady by pak měly místnímu obyvatelstvu vycházet 

vstříc v podobě jiţ zvýšené propagace území, podpory rekonstrukce ubytovacích kapacit (kapacity 

stávajících hromadných ubytovacích zařízení se zdají být vzhledem k turistické atraktivitě území 

dostatečné, výrazně by se však měla zlepšit jejich kvalita), výstavby cyklostezek a jiné základní 

infrastruktury pro cestovní ruch. Při rozvíjení potenciálu cestovního ruchu je nutné vyuţívat místní zdroje 

– tedy stavět na lokální identitě – lokální potraviny, významní rodáci, kulturní akce apod. Kapacity pro 

rozvoj turismu zde ještě existují (zváţit je u obcí Borušov a Vysoká), proto není třeba se obávat 

překročení limitů ekologické udrţitelnosti.  

 

Moţné strategické rozvojové záměry pro SO ORP Moravská Třebová: 

 

 Zkvalitnění sítě cyklostezek a vytvoření konceptu rozvoje cyklostezek a běţeckých tras pro celé 

území Moravskotřebovska. 

 Zvýšení kvality ubytovacích a stravovacích zařízení. 
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3.9.4 Hlavní změny od aktualizace 2014 
 

 Vzrostl počet a kapacita ubytovacích zařízení. Jsou evidována nová ubytovací zařízení (případně 

navýšení kapacit stávajících zařízení) v obcích Borušov, Gruna, Jaroměřice, Městečko Trnávka a 

Třebařov. 

 Došlo k nárůstu o 2 nemovité památky (sanatorium v Jevíčku a základní škola v Třebařově) 

 Nové cykloturistické trasy v obci Bělá u Jevíčka 

 Změna podílu PRP u 11 obcí 

 

 

3.9.4.1 Kvantitativní a kvalitativní změny rekreace v SO ORP Moravská Třebová mezi lety 2014 

- 2016 

 

Stejně jako v minulém období, nedošlo mezi roky 2014 a 2016 k výrazným změnám v intenzitě 

cestovního ruchu na Moravskotřebovsku. Ukazatel potenciálu rekreačních ploch území So ORP 

Moravská Třebová jako celku se změnil pouze nepatrně. Ke změnám došlo u 12 obcí, ve většině případů 

se jednalo o navýšení podílu PRP. Charakter přírodního prostředí se výrazně nezměnil a rovněţ ani 

turistická atraktivita obcí se nezměnila. Počet nemovitých památek na seznamu Národního památkového 

ústavu se také změnil pouze nepatrně - přibyly dvě nemovité památky, tedy došlo k jejich zařazení do 

evidence památkového ústavu. Jedná se o sanatorium v Jevíčku - bývalá Zemská jubilejní léčebna plicní 

císaře Františka Josefa I. a základní školu v Třebařově. Síť turistických a cyklistických tras se rovněţ 

změnila jen minimálně. Nově zasahuje cyklistická trasa i na katastr obce Bělá u Jevíčka. 

 

Počet ubytovacích zařízení od roku 2014 stoupl jen mírně, na území SO ORP se nachází o 154 lůţek více, 

neţ tomu bylo v roce 2014. Nová ubytovací zařízení přibyla v obcích Borušov (zde se jedná o ubytovnu 

s kapacitou 40 lůţek), Gruna (ubytovna s 40 lůţky), Jaroměřice (nově 2 penziony s 85 lůţky), Městečko 

Trnávka (přibyl penzion o 42 lůţcích) a Třebařov (10 lůţek v ubytovně). Kvalita HUZ se nezměnila, i 

nadále je podstatná část lůţek situována do zařízení niţší kvality. 

 

 



 

 69 

3.10 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
 

 

3.10.1 Indikátory 
 

Hodnocení indikátoru daňová výtěžnost na obyvatele: 

-2 méně než 9 tis. Kč 

-1 9,0 – 9,99 tis. Kč 

0 10,0 – 10,99 tis. Kč 

1 11,0 –11,99 tis. Kč 

2 12 tis. Kč a více 

 

Hodnocení indikátoru podíl nezaměstnaných osob: 

-2 10 % a více 

-1 8,0 – 9,99 % 

0 7,0 – 7,99 % 

1 6,0 – 6,99 % 

2 méně než 6,0 % 

 

Hodnocení indikátoru míra podnikatelské aktivity: 

-2 méně než 140,0 

-1 140,0 – 159,9 

0 160,0 – 179,9 

1 180,0 – 199,9 

2 200 a více 
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Tabulka č. 3.10.1: Hodnocení indikátorů (data za rok 2015) 

Název obce 

Daňová 

výtěţnost na 1 

obyvatele  

(tis. Kč) 

HI 

Podíl 

nezaměstnaných 

osob (%) 

HI 

Míra 

podnikatelské 

aktivity 

HI 

Bělá u Jevíčka 11,06 1 6,01 1 139,60 -2 

Bezděčí u Trnávky 13,63 2 11,27 -2 126,76 -2 

Biskupice 11,73 1 9,59 -1 128,15 -2 

Borušov 16,16 2 14,62 -2 183,91 1 

Březina 12,87 2 8,71 -1 63,22 -2 

Březinky 10,92 0 6,32 1 190,84 1 

Dětřichov u Mor. Třebové 11,73 1 9,52 -1 126,21 -2 

Dlouhá Loučka 12,03 2 8,91 -1 139,66 -2 

Gruna 14,15 2 10,94 -2 247,31 2 

Hartinkov 15,47 2 9,68 -1 210,53 2 

Chornice 13,33 2 11,18 -2 135,94 -2 

Janůvky 12,94 2 6,25 1 229,17 2 

Jaroměřice 11,95 1 9,59 -1 133,00 -2 

Jevíčko 13,46 2 8,57 -1 163,42 0 

Koruna 9,50 -1 13,04 -2 198,53 1 

Křenov 13,15 2 14,84 -2 130,86 -2 

Kunčina 11,78 1 9,07 -1 149,67 -1 

Linhartice 12,05 2 7,06 0 137,50 -2 

Malíkov 11,73 1 15,07 -2 170,00 0 

Městečko Trnávka 14,28 2 11,81 -2 157,55 -1 

Mladějov na Moravě 11,24 1 11,72 -2 122,73 -2 

Moravská Třebová 12,94 2 8,84 -1 165,48 0 

Radkov 14,46 2 20,25 -2 166,67 0 

Rozstání 12,21 2 9,26 -1 110,66 -2 

Rychnov na Moravě 14,35 2 8,12 -1 103,85 -2 

Slatina 107,77 2 3,19 2 180,56 1 

Staré Město 13,04 2 10,93 -2 168,33 0 

Třebařov 12,41 2 10,35 -2 147,52 -1 

Útěchov 9,90 -1 10,22 -2 135,92 -2 

Víska u Jevíčka 11,75 1 13,16 -2 164,56 0 

Vranová Lhota 12,01 2 11,77 -2 152,27 -1 

Vráţné 13,05 2 14,58 -2 183,10 1 

Vysoká 17,28 2 4,00 2 100,00 -2 

SO ORP Mor. Třebová 13,34 2 9,53 -1 154,48 -1 

Zdroj: ČSÚ, 2016 
HI – hodnocení indikátoru 
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Obrázek č. 3.10.1: Indikátor daňová výtěţnost na obyvatele v roce 2015  

 
Zdroj: Ministerstvo financí, EKOTOXA s.r.o., 2016 
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Obrázek č. 3.10.2: Indikátor podíl nezaměstnaných osob v roce 2015  

 
Zdroj: ČSÚ, Ministerstvo práce a sociálních věcí, EKOTOXA s.r.o., 2016 
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Obrázek č. 3.10.3: Indikátor míra podnikatelské aktivity v roce 2015  

 
Zdroj: ČSÚ, EKOTOXA s.r.o., 2016 
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3.10.2 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Vysoká daňová výtěţnost správního obvodu. Velmi vysoký podíl nezaměstnaných osob 

správního obvodu (nejvyšší v obcích Radkov, 

Malíkov, Křenov, Borušov, Vraţné, Víska u 

Jevíčka a Koruna), který je navíc nad průměrem 

Pardubického kraje i ČR. 

Podíl nezaměstnaných osob má klesající tendenci. Minimální nebo nulová nabídka volných 

pracovních míst ve většině obcí. Dle dotazníků – 

Březinky, Dlouhá Loučka, Jaroměřice, Malíkov, 

Městečko Trnávka, Rozstání, Staré Město, 

Třebařov, Víska u Jevíčka, Vysoká.  

Zvyšující se počet ekonomických subjektů. Vysoká dlouhodobá nezaměstnanost. 

Malé a střední firmy mají rozhodující podíl na 

zaměstnanosti – nezávislost na dominantní firmě 

nebo oboru. 

Velmi nízká míra podnikatelské aktivity u 

poloviny obcí (nejniţší v obcích Březina, Vysoká,  

Rychnov na M., Rozstání, Mladějov na M., 

Dětřichov u M. T., Bezděčí u Trnávky a 

Biskupice). 

Vysoká míra podnikatelské aktivity v obcích 

Gruna, Janůvky, Hartinkov, Koruna, Březinky, 

Borušov, Vraţné a Slatina. 

Existence brownfields – Chornice, Dlouhá Loučka, 

Jaroměřice, Městečko Trnávka, Moravská 

Třebová, Víska u Jevíčka, Vranová Lhota a 

Linhartice. 

Míra podnikatelské aktivity má rostoucí tendenci.  

Existence průmyslové zóny v Moravské Třebové a 

plánování další. 

 

Tradice ve strojní, textilní výrobě a pivovarnictví.  

PŘÍLEŢITOSTI HROZBY 

Technická připravenost pozemků a nabídka 

prostorů k podnikání. 

Nevýhodné podmínky pro podnikání (vyhlášky, 

špatné komunikace, drahý nájem prostorů,…) 

Zkvalitnění dopravní dostupnosti - rekonstrukce a 

modernizace dopravní sítě. 

Nedostatečný rozpočet obcí. 

Získávání dotačních prostředků. Odchod mladých, vzdělaných lidí. 

Vyuţití brownfields.  

 

 

3.10.3 Problémy k řešení 
 

 Připravit vhodné, dostupné a zainvestované pozemky i objekty (haly, budovy, kanceláře) pro 

rozvoj podnikání. 

 Rozvoj znalostí čerpání dotací a jejich maximální vyuţívání. 

 Rekonstrukce komunikací, jeţ usnadní podnikání. 

 Zlepšení dopravní dostupnosti (i v menších obcích) umoţní snadnější dojíţďku do zaměstnání a 

příliv nové pracovní síly. 

 Zvyšovat kvalifikaci obyvatel pro uplatnění na trhu práce, spolupráce podnikatelského sektoru se 

školami. 

 Přilákat kvalifikovanou pracovní sílu z okolních regionů nabídkou vhodných ploch pro bydlení, 

dostatečnou veřejnou vybaveností a sluţbami. 

 Podpořit rozvoj cestovního ruchu - příprava nových (popř. údrţba stávajících) turistických stezek 

a cyklostezek včetně naučných stezek a vyhlídek na atraktivních místech regionu. 

 Nové vyuţití brownfields: 
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1. Chornice – budova bývalé MŠ 

2. Dlouhá Loučka – staré kravíny 

3. Jaroměřice – bývalý zemědělský objekt p. č. st. 16 

4. Vranová Lhota – zámeček a hospodářský objekt (kratší část přilehlého hospodářského 

objektu obydlena) 

5. Městečko Trnávka – budova č. p. 56, zemědělské stavby Přední Arnoštov 

6. Moravská Třebová – areály bývalých továren a provozů 

7. Linhartice – zemědělská usedlost č. p. 55 

8. Víska u Jevíčka – bývalá škola č. p. 3 

 

 

3.10.4 Hlavní změny od aktualizace 2012 
 

 Počínaje lednem 2013 se přechází na nový ukazatel Podíl nezaměstnaných osob, který je 

s původním ukazatelem Průměrná roční míra nezaměstnanosti nesrovnatelný. Údaje pro tento 

nový ukazatel na úroveň obcí jsou pouze z roku 2013. Je vypuštěna původní časová řada a pro 

názornost, jak se nový indikátor vyvíjel, je zařazena alespoň časová řada za okresy, která je 

zveřejněna na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Také byla vypuštěna tabulka o 

počtu uchazečů na 1 volné pracovní místo, jelikoţ nejsou k dispozici novější data, neţ uvedená 

v předchozí zprávě RURÚ 2012.  

 Protoţe se nezpracovávaly dotazníky, tak SWOT analýza a problémy k řešení neobsahují některé 

dříve uvedené informace, které nejsou běţně dostupné na internetu a dalších veřejných zdrojích. 

 Byly upraveny škály pro hodnocení indikátorů, aby lépe odráţely průměrné hodnoty pro ČR. 

 

 

3.10.5 Hlavní změny od aktualizace 2014 
 

 Oproti roku 2014 přibyla data o daňové výtěţnosti obcí, včetně dílčích dat o dani z příjmů 

fyzických osob, dani z příjmů právnických osob, dani z přidané hodnoty a dani z nemovitostí. 

Jelikoţ daňová výtěţnost hraje v ekonomické oblasti významnou roli, byla rovněţ zařazena jako 

nový indikátor pro hodnocení vyváţenosti pilířů. 

 Vzhledem ke změně zveřejňovaných dat Českým statistickým úřadem, došlo k úpravě kapitoly 

„Nezaměstnanost“. Údaje o absolventech a dlouhodobě nezaměstnaných nyní uvádíme pouze za 

celý správní obvod. Na druhou stranu jsme zařadili časovou řadu 2013-2015 týkající se podílu 

nezaměstnaných osob na úroveň obcí, včetně krajského a republikového srovnání.  

 Zároveň se změnilo zveřejňované členění subjektů podle převaţující činnosti CZ-NACE. Aby 

bylo moţné porovnat vývoj v posledním období, je nově zařazena také časová řada v letech 2010-

2015.  

 V roce 2015 dosáhly daňové příjmy v SO ORP Moravská Třebová 351 534,53 tis. Kč, v přepočtu 

na jednoho obyvatele pak 13,34 tis. Kč.  

 Mezi lety 2013 – 2015 došlo ve správním obvodě k výraznému poklesu nezaměstnanosti z 12,4 % 

na 9,5 %. Tento klesající trend kopíruje většina obcí. Ve všech třech sledovaných letech se 

nezaměstnanost správního obvodu pohybovala výrazně nad průměrem ČR i Pardubického kraje. 

 Na území SO ORP Moravská Třebová působí celkem 4984 firem, coţ je o 405 firem více neţ 

v roce 2008. S výjimkou let 2009 a 2013 počet ekonomických subjektů v období 2008-2015 

narůstalo. Ve srovnání roku 2015 s rokem 2010 došlo k největšímu nárůstu subjektů v oblastech 

peněţnictví a pojišťovnictví (181). Oproti roku 2013 se míra podnikatelské aktivity zvýšila 

ze 148,3 na 154,5 podnikatelů na 1000 osob. 
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4 VYHODNOCENÍ ROZBORU UDRŢITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 
 

4.1 VYHODNOCENÍ VYVÁŢENOSTI PILÍŘŮ  
 

Podstatou udrţitelného rozvoje je naplnění tří základních cílů: 

 

1. Sociální rozvoj, který respektuje potřeby občanů; 

2. Účinná ochrana ţivotního prostředí a šetrné vyuţívání přírodních zdrojů;  

3. Udrţení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti. 

 

Autoři rozboru udrţitelného rozvoje území pro vlastní vyhodnocení kvality území pouţili metody 

stanovení indikátorů, které indikují stav/vývoj daných skutečností v jednotlivých oblastech (v rámci 

zákonem stanovených témat). Tyto indikátory sice nemohou a ani se nesnaţí popsat reálný stav/vývoj 

území v celém jeho rozsahu, ale jde spíše o popsání „vrcholu ledovce“, vybrání těch hlavních oblastí, 

které charakterizují stav/vývoj v jednotlivých pilířích udrţitelného rozvoje území (dle doporučené 

metodiky MMR z 05/2010 – klíčové faktory). Následující tabulka ukazuje, jak byla témata (resp. 

indikátory daných témat) rozdělena do jednotlivých pilířů za účelem vyhodnocení jejich vyváţenosti. 

Témata, která není moţné jednoznačně zařadit do jednoho pilíře, jsou zahrnuta ve více pilířích. 

 

Tabulka č. 4.1.1: Zařazení témat do pilířů za účelem vyhodnocení vyváţenosti pilířů 

Environmentální pilíř Ekonomický pilíř Sociodemografický pilíř 

 horninové prostředí a geologie 

 vodní reţim 

 hygiena ţivotního prostředí 

 ochrana přírody a krajiny 

 ZPF a PUPFL 

 hospodářské podmínky 

 veřejná dopravní a 

technická infrastruktura 

 bydlení 

 rekreace 

 veřejná dopravní a 

technická infrastruktura 

 sociodemografické 

podmínky 

 bydlení 

 rekreace 

Zdroj: Metodika MMR, 2010 

 

Pro vyhodnocení vyváţenosti jednotlivých pilířů bylo vyuţito 5-bodového systému, kdy kaţdý indikátor 

pro dané území obce obdrţel buď záporný bod (–2 nebo –1) (hodnocený jev/proces je negativní), 0 bodů 

(neutrální) nebo kladný bod (1 nebo 2) (pozitivní). Sečtením všech bodů za všechny indikátory daného 

pilíře v hodnocené oblasti byl získán součet, jenţ však ještě nereprezentuje sílu a stav daného pilíře, 

neboť v kaţdém pilíři je v principu moţno pro vyhodnocení pouţít různého počtu indikátorů. 

 

Aby bylo moţné správně posoudit vyváţenost pilířů, bylo nutné nejprve eliminovat rozdíly v počtu 

pouţitých indikátorů v jednotlivých pilířích, a to pomocí přepočtového koeficientu. Kaţdému pilíři byla 

nejprve určena hodnota 100 bodů, které byly pouţity jako základní hodnota pro výpočet daného 

koeficientu. Poté byl stanoven maximální počet bodů, který můţe daný pilíř získat. Přepočtový koeficient 

pro kaţdý pilíř byl následně vytvořen vydělením 100 bodů, stanovených jako základní hodnota pro 

výpočet koeficientu, maximálním počtem bodů, které můţe daný pilíř získat. Tímto přístupem se autoři 

přiklonili k takovému hodnocení, kdy váhy všech indikátorů v rámci jednotlivých pilířů jsou shodné. A 

váha všech indikátorů jednoho pilíře je různá od vah indikátorů ostatních pilířů, pokud má daný pilíř jiný 

celkový počet indikátorů. Autoři tímto způsobem neupřednostnili ţádný pilíř jako důleţitější neţ další 

dva pilíře udrţitelného rozvoje. 

 

Vynásobením přepočtového koeficientu a součtu bodů dosaţených v jednotlivých pilířích vznikla bodová 

hodnota, kterou jiţ bylo moţné pouţít pro posouzení vyváţenosti pilířů v jednotlivých obcích. Na základě 

kladného nebo záporného znaménka u této bodové hodnoty byly obce zařazeny do jedné z osmi skupin 

(viz následující tabulka). U neutrálního hodnocení pilíře (0 bodů) byla obec ohodnocena subjektivně. 
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Tabulka č. 4.1.2: Zařazení obce do skupiny na základě pozitivního nebo negativního hodnocení pilířů 

Zařazení obce 

do skupiny 
Environmentální pilíř Ekonomický pilíř Sociodemografický pilíř 

1 + + + 

2 a + + - 

2 b + - + 

2 c - + + 

3 a + - - 

3 b - + - 

3 c - - + 

4 - - - 

Zdroj: Metodika MMR, 2010 
Pozn.: + pozitivní hodnocení, - negativní hodnocení 

 

Zvlášť se vyhodnotily jednotlivé pilíře udrţitelného rozvoje a dále se rozlišily jednotlivé obce podle 

celkového bodového zisku za všechny tři pilíře od nejhůře hodnoceného území s největšími problémy a 

nedostatky po území nejlépe hodnocené. 

 

Ve všech pilířích se podařilo nashromáţdit dostatečný počet dat, z nich zpracovat a vyhodnotit patřičný 

poţadovaný počet indikátorů, jejichţ váha se projevila ve vyhodnocení území jednotlivých obcí. 

 

Vlastní vyváţenost jednotlivých pilířů můţe být dána vyrovnaným počtem získaných bodů v jednotlivých 

pilířích (jako lepší jsou brána hodnocení v kladných číslech). 

 

Tabulka č. 4.1.3: Přehled získaných bodů v jednotlivých obcích a SO ORP Moravská Třebová  

Obec 
Počet dosaţených bodů Přepočtená bodová hodnota 

Celkem 
Zařazení 

obce ENV EKO SOC ENV EKO SOC 

Bělá u Jevíčka 1 0 -6 8,3 0,0 -30,0 -21,7 3 a 

Bezděčí u Trnávky 5 -8 -10 41,7 -40,0 -50,0 -48,3 3 a 

Biskupice 7 3 1 58,3 15,0 5,0 78,3 1 

Borušov 7 0 -1 58,3 0,0 -5,0 53,3 3 a 

Březina -2 -1 -6 -16,7 -5,0 -30,0 -51,7 4 

Březinky 3 -1 -4 25,0 -5,0 -20,0 0,0 3 a 

Dětřichov u M. Třebové 3 -8 -12 25,0 -40,0 -60,0 -75,0 3 a 

Dlouhá Loučka 0 -2 -5 0,0 -10,0 -25,0 -35,0 3 a 

Gruna 4 3 0 33,3 15,0 0,0 48,3 2 a 

Hartinkov 7 -1 -6 58,3 -5,0 -30,0 23,3 3 a 

Chornice 2 2 2 16,7 10,0 10,0 36,7 1 

Janůvky -1 4 1 -8,3 20,0 5,0 16,7 2 c 

Jaroměřice 5 3 1 41,7 15,0 5,0 61,7 1 

Jevíčko -3 7 5 -25,0 35,0 25,0 35,0 2 c 

Koruna 6 -8 -7 50,0 -40,0 -35,0 -25,0 3 a 

Křenov -1 -4 -5 -8,3 -20,0 -25,0 -53,3 4 

Kunčina -1 1 5 -8,3 5,0 25,0 21,7 2 c 

Linhartice -3 1 3 -25,0 5,0 15,0 -5,0 2 c 

Malíkov 5 -9 -10 41,7 -45,0 -50,0 -53,3 3 a 

Městečko Trnávka -3 4 1 -25,0 20,0 5,0 0,0 2 c 

Mladějov na Moravě -3 -3 -5 -25,0 -15,0 -25,0 -65,0 4 

Moravská Třebová -2 2 -1 -16,7 10,0 -5,0 -11,7 3 b 

Radkov 3 -7 -12 25,0 -35,0 -60,0 -70,0 3 a 
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Obec 
Počet dosaţených bodů Přepočtená bodová hodnota 

Celkem 
Zařazení 

obce ENV EKO SOC ENV EKO SOC 

Rozstání 6 -1 -3 50,0 -5,0 -15,0 30,0 3 a 

Rychnov na Moravě 2 -3 -5 16,7 -15,0 -25,0 -23,3 3 a 

Slatina -1 5 2 -8,3 25,0 10,0 26,7 2 c 

Staré Město 1 2 0 8,3 10,0 0,0 18,3 1 

Třebařov 2 -7 -12 16,7 -35,0 -60,0 -78,3 3 a 

Útěchov 0 -2 7 0,0 -10,0 35,0 25,0 3 c 

Víska u Jevíčka 6 -7 -11 50,0 -35,0 -55,0 -40,0 3 a 

Vranová Lhota 4 1 -1 33,3 5,0 -5,0 33,3 2 a 

Vráţné 7 -6 -11 58,3 -30,0 -55,0 -26,7 3 a 

Vysoká 6 0 -2 50,0 0,0 -10,0 40,0 3 a 

Přepočtový koeficient 8,3 5,0 5,0           

SO ORP Moravská 

Třebová       600,0 -200,0 -535,0     
Pozn.: ENV = environmentální pilíř, EKO = ekonomický pilíř, SOC = sociodemografický pilíř 

 

Za kaţdý pilíř mohla kaţdá obec získat body v rozmezí -100 aţ +100, v součtu všech tří pilířů tedy 

v rozmezí od -300 aţ +300 bodů.  
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4.1.1 Vyhodnocení environmentálního pilíře 
 

V environmentálním pilíři získaly obce bodové ohodnocení v rozpětí od -25 po 58,3 bodů. 

Z posuzovaných 33 obcí dosáhlo 21 obcí kladného hodnocení, 2 obce jsou hodnoceny neutrálně a 10 obcí 

získalo záporné hodnocení.  

Nejlepšího výsledku dosáhly obce Vraţné, Hartinkov, Borušov a Biskupice (58,3 bodů). Za nimi s 50 

body následují Vysoká, Víska u Jevíčka, Rozstání a Koruna. Na poslední místo se zařadily obce Jevíčko, 

Linhartice, Městečko Trnávka, Mladějov na Moravě (shodně -25 bodů), Březina a Moravská Třebová 

(shodně -16,7 bodů). 

Neutrální hodnocení získala Dlouhá Loučka a Útěchov. Aby je bylo moţné zařadit do skupiny dle MMR, 

vyuţili jsme pomocný indikátor „výskyt zvláště chráněného území“. V Dlouhé Loučce se nachází několik 

chráněných území – PR Rohová, PR Dlouholoučské stráně a EVL Hřebečovský hřbet, proto získala 

kladné celkové hodnocení. Útěchovu jsme udělili negativní výsledné hodnocení kvůli absenci chráněných 

území. 

 

Celkové hodnocení environmentálního pilíře negativně ovlivnily indikátory:  

 koeficient ekologické stability krajiny (-9 bodů) – Krajina 12 obcí je povaţována za málo stabilní 

nebo nestabilní (ve které jsou porušeny přírodní struktury). 

 plocha sklonité orné půdy (-7 bodů) – Na území 12 obcí se nachází více neţ 50 ha nadměrně 

sklonitých pozemků s ornou půdou, jeţ představují riziko vzniku lokálních povodní. 

 

Ostatní indikátory obdrţely v celkovém součtu kladné body. Nejlépe je hodnocena kvalita ovzduší (62 

bodů) – ve 31 obcích nebyly překročeny imisní limity pro ochranu zdraví obyvatel. Dobře je hodnocen 

také podíl poddolovaných a sesuvných území (18 bodů). Ve 21 obcích se v zastavěném (zastavitelném) 

území nevyskytují ţádná sesuvná nebo poddolovaná území. 

 

Oproti předchozímu hodnocení v roce 2014 došlo pouze u jednoho indikátoru k výraznějším změnám – 

změna výměry zemědělské půdy (zhoršení o 13 bodů). Ostatní indikátory jsou velmi statické a v čase se 

příliš nemění. 

 

 

Tabulka č. 4.1.4: Přehled hodnocení indikátorů environmentálního pilíře  

Téma Indikátor 

Počet obcí s bodovým hodnocením 
Celkový počet 

bodů 

-2 -1 0 1 2 
RURÚ 

2016 

RURÚ 

2014 

1 Podíl poddolovaných a sesuvných území 8 1 3 7 14 18 18 

2 
Plocha sklonité orné půdy 6 6 10 11 0 -7 -8 

Záplavové území Q100 3 2 17 8 3 6 7 

3 Kvalita ovzduší 2010-2014 (2010) 0 0 2 0 31 62 60 

4 Koeficient ekologické stability 1 11 17 4 0 -9 -13 

5 
Změna výměry zemědělské půdy mezi 

lety 2007 a 2016 (2005-2012) 
5 6 6 14 2 2 15 

Pozn.: Pro účely vyhodnocení pouze jednoho pilíře nejsou tyto hodnoty přepočteny pomocí „přepočtového 

koeficientu“, jelikoţ váhy všech indikátorů v rámci jednoho pilíře jsou si rovny. Přepočtené bodové hodnoty jsou 

pouţity aţ v rámci porovnání jednotlivých pilířů mezi sebou. 

Šedé podbarvení se týká roku 2014. 
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Obrázek č. 4.1.1: Vyhodnocení vyváţenosti pilířů udrţitelného rozvoje – environmentální pilíř 

Zdroj: Ekotoxa s.r.o., vlastní zpracování, 2016 
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4.1.2 Vyhodnocení ekonomického pilíře 
 

Vlastní rozpětí bodových hodnocení ekonomického pilíře se pohybuje v rozmezí hodnot od -45 po 35 

bodů. 13 obcí se umístilo v kladných číslech, 3 obce jsou hodnoceny neutrálně a zbývajících 17 obcí je 

hodnoceno záporně. 

Nejlepšího výsledku dosáhlo Jevíčko (35 bodů), Slatina (25), Městečko Trnávka, Janůvky (shodně 20 

bodů), Jaroměřice, Gruna a Biskupice (shodně 15 bodů). Na posledních místech se umístily Malíkov (-45 

bodů), Bezděčí u Trnávky, Dětřichov u M. T., Koruna (shodně -40 bodů), Radkov, Třebařov a Víska u 

Jevíčka (shodně -35 bodů). 

Neutrální hodnocení získaly obce Bělá u Jevíčka, Borušov a Vysoká. Pro zařazení do skupiny dle MMR 

jsme vyuţili pomocný indikátor „nabídka volných pracovních míst“. Jelikoţ ve všech třech obcích byla 

po celý rok 2015 nabídka volných pracovních míst nulová (údaje dle MPSV), přiklonili jsme se 

k negativnímu hodnocení.  

 

Celkové hodnocení ekonomického pilíře negativně ovlivnily indikátory: 

 podíl nezaměstnaných osob (-36 bodů) – V 16 obcích je podíl nezaměstnaných osob větší neţ 10 

%. Nejhůře dopadla obec Radkov, kde je podíl nezaměstnaných osob 20 %. 

 dokončené byty/1000 obyvatel/rok (-25 bodů) - Ve 23 obcích nedosahuje bytová výstavba ani 

hodnoty 2 byty/1000 obyvatel/rok. Za ideální intenzitu výstavby jsou přitom povaţovány 3-4 

byty/1000 obyvatel ročně. 

 míra podnikatelské aktivity (-23 bodů) – V 15 obcích připadá méně neţ 140 podnikatelů – 

fyzických osob na 1000 obyvatel a pouze ve třech obcích (Gruna, Hartinkov a Janůvky) je míra 

podnikatelské aktivity vyšší neţ 200. 

 turistická atraktivita (-5 bodů) – Vypovídá to o niţší atraktivitě některých obcí z hlediska 

cestovního ruchu, čemuţ odpovídá i nedostatečná kapacita ubytovacích zařízení. 

 turisticko-rekreační funkce (-20 bodů) 

 

Na druhou stranu je výborně hodnocen nově zařazený indikátor – daňová výtěţnost na 1 obyvatele (50 

bodů). Vysokou daňovou výtěţnost (nad 12 tis. Kč/obyv.) vykazuje 22 obcí. 

 

Ve srovnání s rokem 2014 se hodnocení ekonomického pilíře výrazně zlepšilo. Velký podíl na tom mají 

indikátory míra podnikatelské aktivity (zlepšení o 15 bodů) a také nově zařazený indikátor daňová 

výtěţnost. Na druhou stranu můţeme sledovat sniţující se intenzitu bytové výstavby (zhoršení o 8 bodů). 

 

 

Tabulka č. 4.1.5: Přehled hodnocení indikátorů ekonomického pilíře  

Téma Indikátor 

Počet obcí s bodovým 

hodnocením 

Celkový počet 

bodů 

-2 -1 0 1 2 
RURÚ 

2016 

RURÚ 

2014 

6 
Hodnocení dopravní obsluţnosti 5 7 5 9 7 6 4 

Technická infrastruktura 0 11 12 2 8 7 8 

8 
Změna počtu TOB v letech 2001–2011 2 6 13 9 3 5 5 

Dokončené byty/1000 obyvatel/rok 

2011-2015 (2009-2013) 
15 8 3 1 6 -25 -17 

9 

Turistická atraktivita 8 5 9 6 5 -5 -5 

Podíl potenciálních rekreačních ploch 3 8 11 7 4 1 0 

Turisticko-rekreační funkce 10 8 9 4 2 -20 * 

10 

Daňová výtěţnost na 1 obyv. 0 2 1 8 22 50 * 

Podíl nezaměstnaných osob 16 11 1 3 2 -36 * 

Míra podnikatelské aktivity 15 4 6 5 3 -23 -38 
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Pozn.: Pro účely vyhodnocení pouze jednoho pilíře nejsou tyto hodnoty přepočteny pomocí „přepočtového 

koeficientu“, jelikoţ váhy všech indikátorů v rámci jednoho pilíře jsou si rovny. Přepočtené bodové hodnoty jsou 

pouţity aţ v rámci porovnání jednotlivých pilířů mezi sebou. 

* Indikátory Turisticko-rekreační funkce, Daňová výtěţnost a Podíl nezaměstnaných osob nebyly v roce 2014 

hodnoceny. 

Šedé podbarvení se týká roku 2014. 

 

 

Obrázek č. 4.1.2: Vyhodnocení vyváţenosti pilířů udrţitelného rozvoje – ekonomický pilíř 

Zdroj: Ekotoxa s.r.o., vlastní zpracování, 2016 
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4.1.3 Vyhodnocení sociodemografického pilíře 
 

Jelikoţ se dle poţadavku MMR zařazují témata 6, 8 a 9 do ekonomického pilíře (navíc zahrnuje téma 10) 

i sociodemografického pilíře (navíc zahrnuje téma 7) za účelem vyhodnocení vyváţenosti pilířů, je i 

hodnocení těchto pilířů velmi obdobné. Zároveň tabulka uvedená níţe se z velké části překrývá s tabulku 

v ekonomickém pilíři. 

Vlastní rozpětí bodových hodnocení sociodemografického pilíře se pohybuje v rozmezí hodnot od -60 po 

35 bodů. 10 obcí je ohodnoceno kladně, 21 záporně a 2 obce získaly neutrální hodnocení.  

Nejlepšího výsledku dosáhly Útěchov (35 bodů), Kunčina, Jevíčko (shodně 25 bodů), Linhartice (15 

bodů), Slatina a Chornice (10 bodů). Nejslabšími obcemi v sociodemografickém pilíři jsou Dětřichov u 

Moravské Třebové, Radkov a Třebařov (-60 bodů), následují Víska u Jevíčka, Vraţné (shodně -55 bodů), 

Bezděčí u Trnávky a Malíkov (shodně -50 bodů). 

Neutrální hodnocení získaly obce Gruna a Staré Město. Jelikoţ bylo potřeba přiklonit se k pozitivnímu 

nebo negativnímu hodnocení kvůli zařazení obcí do skupiny dle MMR, sledovali jsme moţnosti 

vzdělávání a nabídku zdravotní péče. Obec Gruna neposkytuje ţádné vzdělávání ani zdravotní sluţby, 

proto získala záporné celkové hodnocení. Staré Město nabízí mateřskou i základní školu a zajišťuje také 

zdravotní péči, proto jsme udělili pozitivní hodnocení.  

 

Tabulka č. 4.1.6: Neutrálně hodnocené obce sociodemografického pilíře 

Obec Mateřské školy Základní školy Zdravotnická zařízení 
Celkové 

hodnocení 

Gruna 0 0 x - 

Staré Město 1 1 
praktický lékař pro dospělé, pro děti a 

dorost, stomatolog 
+ 

 

Indikátory témat 6, 8 a 9 jiţ byly popsány v předchozí kapitolce „vyhodnocení ekonomického pilíře“, zde 

uţ se tedy zaměříme jen na indikátory tématu 7. Všechny 3 indikátory tématu 7 získaly záporný součet 

bodů, navíc si oproti minulé aktualizaci 2 z nich pohoršily. Indikátor Změna počtu obyvatel si pohoršil z 

-19 bodů na -23 bodů. 18 obcí zaznamenalo úbytek počtu obyvatel. A index stáří klesl z -19 bodů na -32 

bodů. Obyvatelstvo má nadále stárnoucí tendenci. Předproduktivní sloţka obyvatelstva převyšuje 

poproduktivní sloţku pouze v 8 obcích (v roce 2014 to bylo v 10 obcích).   

 

Tabulka č. 4.1.7: Přehled hodnocení indikátorů sociodemografického pilíře  

Téma Indikátor 

Počet obcí s bodovým 

hodnocením 

Celkový počet 

bodů 

-2 -1 0 1 2 
RURÚ 

2016 

RURÚ 

2014 

6 
Hodnocení dopravní obsluţnosti 5 7 5 9 7 6 4 

Technická infrastruktura 0 11 12 2 8 7 8 

7 

Změna počtu obyvatel v letech 2005–2015 

(2003-2013) 
18 4 2 1 8 -23 -19 

Index stáří 2015 15 7 8 1 2 -32 -19 

Podíl obyvatel s VŠ vzděláním 2011 12 4 13 1 3 -21 -21 

8 

Změna počtu TOB v letech 2001–2011 2 6 13 9 3 5 5 

Dokončené byty/1000 obyvatel/rok 2011-

2015 (2009-2013) 
15 8 3 1 6 -25 -17 

9 

Turistická atraktivita 8 5 9 6 5 -5 -5 

Podíl potenciálních rekreačních ploch 3 8 11 7 4 1 0 

Turisticko-rekreační funkce 10 8 9 4 2 -20 * 

Pozn.: Pro účely vyhodnocení pouze jednoho pilíře nejsou tyto hodnoty přepočteny pomocí „přepočtového 

koeficientu“, jelikoţ váhy všech indikátorů v rámci jednoho pilíře jsou si rovny. Přepočtené bodové hodnoty jsou 

pouţity aţ v rámci porovnání jednotlivých pilířů mezi sebou. 
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* Indikátor Turisticko-rekreační funkce nebyl v roce 2014 hodnocen. 

Šedé podbarvení se týká roku 2014. 

 

 

Obrázek č. 4.1.3: Vyhodnocení vyváţenosti pilířů udrţitelného rozvoje – sociodemografický pilíř 

 
Zdroj: Ekotoxa s.r.o., vlastní zpracování, 2016 
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4.2 CELKOVÉ HODNOCENÍ OBCÍ 
 

Sečtením dosaţených přepočtených bodů v jednotlivých pilířích (viz tabulka níţe) lze vyhodnotit celkové 

umístění jednotlivých obcí v rámci SO ORP Moravská Třebová. Kaţdá obec mohla získat bodové 

ohodnocení v rozmezí od -300 aţ po +300 bodů. V nejhorším případě je v SO ORP Moravská Třebová 

dosaţeno záporného hodnocení -78,3 bodů, v nejlepším případě +78,3 bodů (v roce 2014 bylo rozpětí 

-111,8 aţ 103,3 bodů). 16 obcí z 33 získalo v celkovém hodnocení záporné body, 2 obce mají neutrální 

hodnocení a zbývajících 15 obcí je hodnoceno kladně. 

Nejvyššího hodnocení za všechny tři pilíře dosáhly Biskupice (78,3 bodů), Jaroměřice (61,7) a Borušov 

(53,3), následují Gruna, Vysoká, Chornice, Jevíčko a Vranová Lhota. Nejniţší celkový počet bodů získaly 

obce Třebařov (-78,3 bodů),  Dětřichov u Moravské Třebové (-75 bodů), Radkov (-70 bodů), Mladějov na 

Moravě (-65), Křenov a Malíkov (shodně -53,3 bodů).  

4 obce jsou ve všech třech pilířích hodnoceny pozitivně (zařazení obce do skupiny 1), 8 obcí má kladné 

hodnocení ve dvou pilířích (skupina 2), dalších 18 obcí dosáhlo kladného výsledku pouze v jednom pilíři 

(skupina 3) a 3 obce jsou ve všech pilířích hodnoceny negativně (skupina 4). 

Z tabulkového přehledu s bodovým ziskem obcí je rovněţ zřejmé, ţe přestoţe jsou některé obce zařazeny 

do lepší skupiny (na základě metodiky MMR), dle celkového počtu bodů jsou umístěny na horším místě. 

 

Tabulka č. 4.2.1: Přehled získaných bodů v jednotlivých obcích dle celkové hodnoty 

Obec 
Počet dosaţených bodů Přepočtená bodová hodnota 

Celkem 
Zařazení 

obce ENV EKO SOC ENV EKO SOC 

Biskupice 7 3 1 58,3 15,0 5,0 78,3 1 

Jaroměřice 5 3 1 41,7 15,0 5,0 61,7 1 

Borušov 7 0 -1 58,3 0,0 -5,0 53,3 3 a 

Gruna 4 3 0 33,3 15,0 0,0 48,3 2 a 

Vysoká 6 0 -2 50,0 0,0 -10,0 40,0 3 a 

Chornice 2 2 2 16,7 10,0 10,0 36,7 1 

Jevíčko -3 7 5 -25,0 35,0 25,0 35,0 2 c 

Vranová Lhota 4 1 -1 33,3 5,0 -5,0 33,3 2 a 

Rozstání 6 -1 -3 50,0 -5,0 -15,0 30,0 3 a 

Slatina -1 5 2 -8,3 25,0 10,0 26,7 2 c 

Útěchov 0 -2 7 0,0 -10,0 35,0 25,0 3 c 

Hartinkov 7 -1 -6 58,3 -5,0 -30,0 23,3 3 a 

Kunčina -1 1 5 -8,3 5,0 25,0 21,7 2 c 

Staré Město 1 2 0 8,3 10,0 0,0 18,3 1 

Janůvky -1 4 1 -8,3 20,0 5,0 16,7 2 c 

Březinky 3 -1 -4 25,0 -5,0 -20,0 0,0 3 a 

Městečko Trnávka -3 4 1 -25,0 20,0 5,0 0,0 2 c 

Linhartice -3 1 3 -25,0 5,0 15,0 -5,0 2 c 

Moravská Třebová -2 2 -1 -16,7 10,0 -5,0 -11,7 3 b 

Bělá u Jevíčka 1 0 -6 8,3 0,0 -30,0 -21,7 3 a 

Rychnov na Moravě 2 -3 -5 16,7 -15,0 -25,0 -23,3 3 a 

Koruna 6 -8 -7 50,0 -40,0 -35,0 -25,0 3 a 

Vráţné 7 -6 -11 58,3 -30,0 -55,0 -26,7 3 a 

Dlouhá Loučka 0 -2 -5 0,0 -10,0 -25,0 -35,0 3 a 

Víska u Jevíčka 6 -7 -11 50,0 -35,0 -55,0 -40,0 3 a 

Bezděčí u Trnávky 5 -8 -10 41,7 -40,0 -50,0 -48,3 3 a 

Březina -2 -1 -6 -16,7 -5,0 -30,0 -51,7 4 

Malíkov 5 -9 -10 41,7 -45,0 -50,0 -53,3 3 a 



 

 86 

Obec 
Počet dosaţených bodů Přepočtená bodová hodnota 

Celkem 
Zařazení 

obce ENV EKO SOC ENV EKO SOC 

Křenov -1 -4 -5 -8,3 -20,0 -25,0 -53,3 4 

Mladějov na Moravě -3 -3 -5 -25,0 -15,0 -25,0 -65,0 4 

Radkov 3 -7 -12 25,0 -35,0 -60,0 -70,0 3 a 

Dětřichov u Moravské 

Třebové 3 -8 -12 25,0 -40,0 -60,0 -75,0 3 a 

Třebařov 2 -7 -12 16,7 -35,0 -60,0 -78,3 3 a 

Přepočtový koeficient 8,3 5,0 5,0           

SO ORP Moravská 

Třebová       
600,0 -200,0 -535,0 

    
Pozn.: ENV = environmentální pilíř, EKO = ekonomický pilíř, SOC = sociodemografický pilíř 

 

 

Obrázek č. 4.2.1: Vyhodnocení vyváţenosti pilířů udrţitelného rozvoje – celkové hodnocení 

 
Zdroj: Ekotoxa s.r.o., vlastní zpracování, 2016 
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4.3 VYVÁŢENOST PILÍŘŮ 
 

Kaţdý pilíř mohl dosáhnout maximálně 3300 bodů a minimálně -3300 bodů, jelikoţ se ve správním 

obvodě nachází 33 obcí a kaţdá z těchto obcí mohla získat body v rozpětí od -100 aţ 100 bodů. 

Nejlepšího výsledku 600 bodů dosáhl environmentální pilíř. Uprostřed hodnocení se nachází ekonomický 

pilíř (-200 bodů) a nejslabším se stal sociodemografický pilíř (-535 bodů). Při hodnocení vyváţenosti 

v roce 2014 byl rozdíl mezi nejlepším (environmentálním) a nejhorším (sociodemografickým) pilířem 

1014,1 bodů. Tento rozdíl se nyní prohloubil na 1135 bodů, coţ ze škály 6600 bodů (2 x 3300) 

představuje 17,2 %. Pokud porovnáme ekonomický pilíř se sociodemografických, činí rozdíl 335 bodů, 

coţ z celkové škály představuje 5,1 %. 

Zvoleným způsobem hodnocení udrţitelnosti je moţné celkově konstatovat, ţe ekonomický a 

sociodemografický pilíř jsou v rovnováze, zatímco environmentální pilíř je oproti nim výrazně silnější. 

Bylo by tedy vhodné udělat opatření ke zlepšení ekonomického a sociodemografického pilíře. 

Nicméně je třeba znovu připomenout, ţe uvedeného hodnocení dosáhly pilíře při dané volbě indikátorů, 

která nepostihuje všechny oblasti jednotlivých pilířů a při dané škále hodnocení indikátorů.  

 

Níţe je graficky znázorněn rozdíl mezi pilíři a pro srovnání i zjednodušený graf pilířů z roku 2014. Na 

obrázku jde vidět výrazné zhoršení sociodemografického pilíře (o 176,6 bodů), zlepšení ekonomického 

pilíře (o 105,3 bodů) a mírné zhoršení environmentálního pilíře (o 55,7 bodů).  

Na zlepšení ekonomického pilíře má velký vliv nově přidaný indikátor – daňová výtěţnost, která přispěla 

do celkového součtu 250 body.  

Přidáním indikátorů do ekonomického a sociodemografického pilíře došlo rovněţ ke změně vah 

indikátorů, coţ se odráţí v celkových přepočtených bodových hodnotách. 

 

 

Obrázek č. 4.3.1: Vyhodnocení vyváţenosti pilířů udrţitelného rozvoje SO ORP Moravská Třebová 

 
Zdroj: Ekotoxa s.r.o., vlastní zpracování, 2016 
Pozn.: Obrázek znázorňuje pouze maximum získaných bodů v rámci jednoho pilíře (3300 bodů). Je zřejmé, ţe 

minimum je -3300 bodů. 
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Tabulka č. 4.3.1: Přehled a hodnocení pouţitých indikátorů pro vyhodnocení vyváţenosti pilířů 
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1 Podíl poddolovaných a sesuvných území -2 2 1 2 -1 -2 2 1 2 2 1 -2 2 -2 2 1 -2 1 1 -2 -2 0 2 2 2 0 1 2 -2 2 0 2 2

Plocha sklonité orné půdy 0 0 1 1 -2 1 1 -1 -1 1 1 0 -1 -2 1 -2 -1 -1 0 -2 0 -2 0 -1 -2 0 0 0 1 1 0 1 1

Záplavové území Q100 1 1 2 1 0 0 0 -1 1 0 -1 0 1 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 -2 2 1 0 0 1 -2 2 0 0 0

3 Kvalita ovzduší 2010-2014 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 Koeficient ekologické stability 0 -1 0 0 0 1 -1 0 0 1 -2 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 1 1 0

5
Změna výměry zemědělské půdy mezi lety 

2007 a 2016
0 1 1 1 -1 1 -1 -1 0 1 1 -1 1 0 1 -2 1 -2 2 -1 -2 0 1 2 0 -2 -1 -2 1 0 1 1 1

1 5 7 7 -2 3 3 0 4 7 2 -1 5 -3 6 -1 -1 -3 5 -3 -3 -2 3 6 2 -1 1 2 0 6 4 7 6

Hodnocení dopravní obsluţnosti 1 -2 1 -1 1 -1 0 1 0 -2 2 -2 2 1 -2 1 2 1 -1 2 2 0 0 2 0 -1 2 1 1 -1 -1 -2 -1

Technická infrastruktura 0 0 2 -1 1 -1 0 -1 -1 -1 2 -1 2 2 0 -1 0 2 -1 2 0 2 -1 0 0 1 2 0 0 0 0 -1 -1

Změna počtu TOB v letech 2001–2011 0 0 0 1 0 -1 -1 1 0 -1 1 0 0 1 0 0 1 2 -1 0 0 0 -2 1 1 2 1 -1 2 1 0 -2 -1

Dokončené byty/1000 obyv./rok (2011-2015) -1 -2 0 -2 -1 -2 -2 -1 2 -2 2 2 -1 -1 -2 -2 2 1 -2 -1 -2 -2 -2 0 -1 2 -2 -2 2 0 -1 -2 -2

Turistická atraktivita -2 0 1 -1 -1 0 -2 1 0 0 1 -1 1 2 -2 2 0 -2 -1 2 1 2 0 0 0 -2 1 -2 -1 -2 2 -2 0

Podíl potenciálních rekreačních ploch 1 -1 1 1 1 2 -2 0 0 2 -2 0 1 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 1 -2 2 2 1

Turisticko-rekreační funkce 1 -1 0 2 -1 0 1 -2 0 0 -2 1 0 1 0 -2 -2 -2 -2 0 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -2 0 0 2

Daňová výtěţnost na 1 obyv. 1 2 1 2 2 0 1 2 2 2 2 2 1 2 -1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 -1 1 2 2 2

Podíl nezaměstnaných osob 1 -2 -1 -2 -1 1 -1 -1 -2 -1 -2 1 -1 -1 -2 -2 -1 0 -2 -2 -2 -1 -2 -1 -1 2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 2

Míra podnikatelské aktivity -2 -2 -2 1 -2 1 -2 -2 2 2 -2 2 -2 0 1 -2 -1 -2 0 -1 -2 0 0 -2 -2 1 0 -1 -2 0 -1 1 -2

0 -8 3 0 -1 -1 -8 -2 3 -1 2 4 3 7 -8 -4 1 1 -9 4 -3 2 -7 -1 -3 5 2 -7 -2 -7 1 -6 0

Hodnocení dopravní obsluţnosti 1 -2 1 -1 1 -1 0 1 0 -2 2 -2 2 1 -2 1 2 1 -1 2 2 0 0 2 0 -1 2 1 1 -1 -1 -2 -1

Technická infrastruktura 0 0 2 -1 1 -1 0 -1 -1 -1 2 -1 2 2 0 -1 0 2 -1 2 0 2 -1 0 0 1 2 0 0 0 0 -1 -1

Změna počtu obyvatel v letech 2005–2015 -2 -2 -2 2 -2 -2 -2 -2 2 0 0 2 -2 -2 -1 -2 2 2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 1 2 -1 -2 2 -1 -2 -2 2

Index stáří 2015 -2 -2 -1 0 -2 0 -2 0 -1 -2 -1 -2 -2 -1 0 0 1 0 2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 0 0 -2 2 -2 -1 -2 -2

Podíl obyvatel s VŠ vzděláním 2011 -2 0 -1 -2 -2 1 -2 -2 -2 0 -1 2 0 2 0 -1 0 0 -2 0 -2 2 -2 0 -2 0 -1 -2 0 -2 0 0 0

Změna počtu TOB v letech 2001–2011 0 0 0 1 0 -1 -1 1 0 -1 1 0 0 1 0 0 1 2 -1 0 0 0 -2 1 1 2 1 -1 2 1 0 -2 -1

Dokončené byty/1000 obyv./rok (2011-2015) -1 -2 0 -2 -1 -2 -2 -1 2 -2 2 2 -1 -1 -2 -2 2 1 -2 -1 -2 -2 -2 0 -1 2 -2 -2 2 0 -1 -2 -2

Turistická atraktivita -2 0 1 -1 -1 0 -2 1 0 0 1 -1 1 2 -2 2 0 -2 -1 2 1 2 0 0 0 -2 1 -2 -1 -2 2 -2 0

Podíl potenciálních rekreačních ploch 1 -1 1 1 1 2 -2 0 0 2 -2 0 1 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 1 -2 2 2 1

Turisticko-rekreační funkce 1 -1 0 2 -1 0 1 -2 0 0 -2 1 0 1 0 -2 -2 -2 -2 0 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -2 0 0 2
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Pozn.: ENV = environmentální pilíř, EKO = ekonomický pilíř, SOC = sociodemografický pilíř 
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5 URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACI 
 

5.1 ZÁVADY A OHROŢENÍ V ÚZEMÍ 
 

Okruh problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci je dán vyhláškou č. 500/2006 Sb. V rámci 

řešení RURÚ SO ORP Moravská Třebová je takto členěn i problémový výkres. Podkladem pro 

problémový výkres jsou údaje a informace o jevech v území, které vstupují jako předmět nebo součást 

závad nebo střetů v území do vyhodnocení nebo popisu problémového výkresu. Jejich součástí jsou i 

záměry, které vstupují a zasahují do stávající struktury limitů a hodnot. 

 

 

Podkladová data: 

 hranice mapového rámu 

 hranice obce s rozšířenou působností 

 hranice katastrálního území 

 zastavěné území 

 zastavitelné území 

 silnice I. třídy 

 silnice II. třídy 

 silnice III. třídy 

 ţelezniční dráha regionální 

 vodní toky 

 vodní plochy 

 ZPF třídy ochrany I. a II. 

 plocha lesa 

 vodní průplav D-O-L 

 

Problémy zobrazené ve výkresu a uvedené v tabulkách jsou členěny na: 

 

Závady hygienické (ZHx): 

 staré zátěţe území a kontaminované plochy 

 chybí kanalizace nebo ČOV (případně obojí) 

 znečištění ovzduší a hluk ze silniční dopravy 

 problémy se zápachem 

 problém s kvalitou a kvantitou pitné vody (případně obojí) 

 

Závady dopravní  (ZDx): 

 průtah komunikace II. třídy zastavěným územím 

 nehody na hlavní křiţovatce 

 špatná dopravní obsluha území 

 

Závady urbanistické (ZUx): 

 plochy k obnově nebo vyuţití brownfields 

 nedostatek pozemků pro výstavbu 

 větší zábor ZPF – výstavba FVE 
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Ohroţení v území (Ox): 

 ohroţení přívalovými dešti, vodní erozí nebo záplavami 

 poddolované území v bezprostřední blízkosti zástavby 

 větší úbytek ZPF 

 sesuv aktivní bodový a plošný 

 záplavové území s periodicitou 100 let 

 zástavba v záplavovém území Q100 

 zástavba na chráněném loţiskovém území 

 zástavba na poddolovaném území 

 orná půda ohroţená erozí 

 

Střety záměrů v území – střety záměrů s limity (SZLx): 

 zastavitelné plochy v záplavovém území Q 100 

 zastavitelné plochy v poddolovaném území, CHLÚ, loţiskovém území 

 střet navrhované silnice D35 s NATURA EVL – Hřebečovský hřbet 

 střet navrhované silnice D43 s přírodním parkem Bohdalov – Hartinkov 

 

Střety záměrů v území – střety záměrů vzájemně (SZx): 

 střet vodní cesty D-O-L a zastavitelného území 

 

Problémy zobrazené v problémovém výkresu jsou dále doplněny dalšími závadami a omezeními, 

které vyplývají z rozboru udrţitelného rozvoje území: 

 

 

5.1.1 Dopravní a hygienické závady v území 
 

Mezi hlavní dopravní závady patří mnoţství silnic 1. a 2. tř. v území, které procházejí zastavěnými 

územími obcí, intenzita a dostupnost veřejné dopravy atd.  

Hlavním zdrojem hygienických závad jsou imise, hluk, staré ekologické zátěţe, znečištění vodních 

toků v území. Hygienické závady dále spočívají také v nedostatečné technické infrastruktuře obcí, 

především v absenci kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. 

 

 

5.1.1.1 Dopravní a hygienické závady v území 

 

Mezi hlavní dopravní závady patří mnoţství silnic  II. tř. v území, které procházejí zastavěnými 

územími obcí, intenzita a dostupnost veřejné dopravy atd.  

Hlavním zdrojem hygienických závad jsou imise, hluk, staré ekologické zátěţe, znečištění vodních 

toků v území. Hygienické závady dále spočívají také v nedostatečné technické infrastruktuře obcí, 

především v absenci kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. 

 

 

5.1.1.2 Dopravní závady v území 

 

 Správním obvodem ORP Moravská Třebová neprobíhá ţádná trasa multimodálního koridoru 

ani dálnice.  

 Na konci 90. let byly nebezpečné serpentiny při překonávání Hřebečského hřebene nahrazeny 

tunelovou přeloţkou. Ta však je zdrojem neustálých technických problémů z důvodu 

nevhodného geologického prostředí. 
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 Nejpodrobnější údaje o intenzitách silniční dopravy lze získat ze Sčítání dopravy. Aktuálně 

jsou dostupné intenzity z roku 2010. Výrazně nejzatíţenější komunikací v řešeném území je 

silnice I/35 s intenzitami 10 aţ 11 tis. vozidel. Jedinou další komunikací, kde je vyšší roční 

průměr denních intenzit je silnice II/368 mezi centrem Moravské Třebové a Starým Městem 

s necelými 5 tis voz/den. Intenzita dopravy na ostatních úsecích silniční sítě se pohybuje do 

hodnoty 3150 vozidel / 24 hod. 

 Ve větších městech, kde je vyšší koncentrace obyvatelstva, přináší rostoucí počet osobních 

vozidel problémy s jejich parkováním. V řešeném území se tento problém dotýká zejména 

Moravské Třebové, event. Jevíčka. 

 Na území SO ORP Moravská Třebová se v současné době nachází pouhé necelé 2 km 

cyklostezek v Moravské Třebové. Na výstavbu dalších existují záměry. Preferováno je takové 

řešení, které umoţní vznik cyklostezek v rámci komplexních pozemkových úprav.  Nové trasy 

tak povedou příjemnějším prostředím v polích a podél lesa, nikoliv souběţně se silniční 

komunikací. 

 Region disponuje poměrně hustou sítí značených cyklotras s moţností návaznosti na celostátní 

trasy Jeseník – Znojmo a Hradec Králové – Břeclav. Tento cykloturistický potenciál je však 

třeba doplnit o chybějící kvalitní infrastrukturu – půjčovny, cykloservisy, občerstvení, 

odpočívadla a jiná zařízení pro cyklisty. Nutná je i revize povrchu jednotlivých tras. Systém 

značených cyklotras je veden v převáţné míře po silnicích II. a III. třídy. Je-li na nich provoz 

mírný, je moţné takto cyklotrasy řešit, avšak cyklotrasy jsou vyznačeny i na některých úsecích 

silnic II. třídy, kde intenzita provozu dosahuje zvýšených hodnot. 

 Význam ţelezničních tratí klesal jiţ v uplynulých letech, postupně jak byla omezována (tzv. 

optimalizována) nabídka spojů, čímţ se ţeleznice stávala méně atraktivní pro cestující, kteří 

byli nuceni častěji vyuţívat automobil. Tato rozhodnutí o postupném rušení a následně o 

komplexním neobjednání spojů osobní dopravy znamenalo destrukci desetiletí budovaného 

systému dopravy, ve kterém se odráţely také historické vazby Moravskotřebovska, které aţ do 

roku 1960 bylo vţdy moravským územím. V současnosti je osobní doprava opět objednávána, 

avšak počet spojů není vysoký a zejména o víkendu nemůţe být pro cestující atraktivní. 

 Ačkoliv se v území v současné době nenacházejí ţádné splavné vodní cesty, leţí území SO 

ORP Moravská Třebová přímo v trase labské větve uvaţovaného kanálu Dunaj-Odra-Labe (D-

O-L). Tato vodní cesta je podle Evropské dohody o hlavních vnitrozemských vodních cestách 

mezinárodního významu (AGN) označena E-20. Trasa je stabilně zakotvena v ZÚR Pk s čímţ 

však souvisí i dlouhodobá stavební uzávěra v trase uvaţovaného kanálu, následkem čehoţ jsou 

značně omezeny rozvojové moţnosti obcí podél uvaţované trasy. O prodlouţení platnosti 

územní ochrany koridoru průplavního spojení rozhodla v květnu 2010 Vláda ČR.  

 Vzhledem k marginální poloze regionu v rámci Pardubického kraje mají pro realizaci veřejné 

dopravy velký význam mezikrajské spoje – ať uţ směrem do Olomouckého kraje (Mohelnice, 

Konice), tak zejména do Jihomoravského (Brno, Velké Opatovice, Boskovice, Letovice). Je 

nezbytné i nadále tyto vazby ve spolupráci s oběma okolními kraji zachovávat, neboť jejich 

síla je vyšší neţ u většiny vazeb směrem ke zbytku Pardubického kraje. Od prosince 2011 byl 

do území rozšířen integrovaný systém IREDO. 

 Úroveň zajištění veřejné hromadné dopravy je poměrně dobrá v pracovní dny, avšak mimo 

pracovní dny není v mnohých obcích zajištěna vůbec, coţ se pak projevuje zvýšeným tlakem 

na individuální vlastnictví automobilů se všemi jejich negativními důsledky. 

 

V rámci ÚPD jednotlivých obcí respektovat vymezené silniční tahy nadmístního významu v souladu 

s generelem dopravy, aktualizované v rámci návrhu ZÚR Pardubického kraje. Dále zpřesnit vymezené 

koridory a specifikovat opatření navrţené přestavby silniční sítě. V rámci vypracování a aktualizace 

ÚPD jednotlivých obcí na průjezdných silnicích, u kterých nebyl zařazen návrh na vybudování 

obchvatu v rámci ZÚR, prověřit potřeby a do ÚPD obcí  zapracovat návrhy řešení k odstranění 

bodových závad a omezení negativních vlivů dopravy. 
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5.1.1.3 Překračování imisních limitů 

 

Látky znečišťující ovzduší, pro které je sledováno překročení imisních limitů pro ochranu zdraví jsou 

SO2, NO2, PM10, PM2,5, Pb, CO, benzen, As, Cd, Ni, benzo(a)pyren a O3. Látky znečišťující ovzduší, 

pro které je sledováno překročení imisních limitů pro ochranu ekosystémů a vegetace jsou SO2, NOx a 

troposférický ozón.  

Ve sledovaném období 2010 – 2014 došlo stejně jako v minulém období 2008 – 2012 k překročení 

imisního limitu pro benzo(a)pyren, a to ve městě Moravská Třebová s přesahem do obcí Staré Město 

a Linhartice a v obci Jevíčko. V roce 2014 byl také překročen imisní limit pro ochranu ekosystémů a 

vegetace pro oxidy dusíku ve městě Moravská Třebová.  

Benzo(a)pyren představuje hlavní a dlouhodobý problém kvality ovzduší na mnoha místech ČR. 

Koncentrace znečišťujících látek v ovzduší závisí nejen na jejich emitovaném mnoţství, ale i na 

aktuálních meteorologických podmínkách (rozptylové podmínky, nízké zimní teploty a s tím spojené 

intenzivní lokální vytápění apod.).  

Dlouhodobě nejsou překračovány imisní limity pro SO2, NO2, benzen, nejsou překročeny imisní limity 

pro arsen a kadmium. Imisní limity pro polétavý prach jsou stejně jako v minulém období s přehledem 

dodrţovány. 

 

Na prakticky celém území SO ORP došlo v letech 2006 i 2008 k překročení hodnoty cílového 

imisního limitu pro ochranu zdraví lidí pro troposférický ozon. V roce 2010 bylo překročení pouze 

minimální, obdobně jako v roce 2012, v roce 2014 (3-letý průměr z maximálního denního 8hod. 

klouzavého průměru) jiţ k překročení imisního limitu pro ochranu zdraví lidí nedošlo. 

 

Kvalita ovzduší byla zjišťována také v rámci dotazníkového šetření v roce 2014, kde bylo řešeno 

vnímání kvality ovzduší v daných obcích. Ve většině obcí bylo uváděno mírné znečištění kvality 

ovzduší, jako hlavní zdroj bylo uvedeno vytápění domácností, v menší míře doprava, dále průmyslová 

a zemědělská výroba. 

Mírné znečištění kvality ovzduší je vnímáno v obcích Bělá u Jevíčka, Biskupice, Borušov, Březina, 

Březinky, Dětřichov u Moravské Třebové, Gruna, Janůvky, Jaroměřice, Jevíčko, Křenov, Linhartice, 

Malíkov, Městečko Trnávka, Mladějov na Moravě, Moravská Třebová, Rychnov na Moravě, Slatina, 

Staré Město, Třebařov a Vranová Lhota. 

V dotazníku bylo také řešeno pachové znečištění. Občasný zápach byl uváděn u obcí Bezděč u 

Trnávky, Borušov, Dětřichov u Moravské Třebové, Jevíčko, Křenov, Linhartice, Staré Město a 

Třebařov.  

Podrobnější informace jsou uvedeny v rámci problémů u jednotlivých obcí. 

 

Pro sníţení prašnosti a hluku je vhodné zajistit dostatečné plochy pro zvýšení lesnatosti a výsadbu 

účelové zeleně, například pásů zeleně podél průmyslových areálů, podél komunikací a na návětrných 

stranách obcí. citlivě vyhodnocovat vznik nových průmyslových zón a zváţit, zda povolit výstavbu 

nebo rozšíření kapacity stávajících velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování. Podporovat územní 

potřeby výstavby obchvatů obcí a měst za účelem sníţení imisní zátěţe obyvatel především tranzitní 

nákladní dopravou. Minimalizovat negativní vlivy (emise, hluk) vyplývající z výstavby a provozu 

dopravní infrastruktury. Zajistit plochy a koridory technické infrastruktury (plynofikace). 

 

 

5.1.1.4 Stav vodních útvarů 

 

 Zranitelné oblasti pro koncentrace dusičnanů ve vodách jsou vyhlášeny v obcích Borušov, 

Dětřichov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka, Křenov, Kunčina, Mladějov na Moravě, 

Moravská Třebová, Rychnov na Moravě, Staré Město, Třebařov a Útěchov. 

 Podle dotazníkového průzkumu z r. 2016 mají problémy s pitnou vodou v obcích Březinky, 

Městečko Trnávka a Staré Město. 

 

V rámci územního plánování podporovat vybudování a modernizace infrastruktury pro čištění 

odpadních vod, modernizace stávajících ČOV a dokončení výstavby čistíren odpadních vod, realizace 
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místních kanalizací a ČOV v menších sídlech. Přispívat k prevenci a sniţování znečišťování 

povrchových a podzemních vod v důsledku zemědělské a průmyslové činnosti. 

 

 

5.1.1.5 Staré ekologické zátěţe 

 

Uvedený výčet starých ekologických zátěţí zůstal od roku 2014 nezměněn. 

V rámci dotazníkového šetření v roce 2014 byla řešena také problematika starých ekologických zátěţí 

a brownfields na území obcí. Byly ověřovány staré ekologické zátěţe uváděné v rámci dat ÚAP a 

jejich stav. Staré ekologické zátěţe představují jiný typ problému neţ brownfield, přesto se jedná 

zčásti o problém související s hygienou obce. V obou případech je ţádoucí vyuţití těchto ploch 

s nevhodným aktuálním stavem, ať uţ je to rekultivace, revitalizace, rekonstrukce objektu a nalezení 

vhodného vyuţití. Existenci brownfields uvedly obce Biskupice (zámek a areál ZD), Březina 

(zemědělské objekty), Hartinkov (černé skládky), Jaroměřice (bývalý zemědělský objekt), Jevíčko 

(bývalé hosp. druţstvo, skládka Kopř. Zmola) a Křenov (černá skládka). Problematice brownfields se 

věnuje téma 10 Hospodářské podmínky. 

 

 

5.1.1.6 Technická infrastruktura 

 

 U mnoha obcí v oblasti česko-moravského pomezí, kam se SO ORP Moravská Třebová řadí, 

vyvinul specifický druh zástavby vyznačující se podlouhlým tvarem obce, často i 

několikakilometrovým, podél vodního toku a přitom s řídkým osídlením. Tento charakter 

osídlení se negativně projevuje ve vysoké ekonomické náročnosti výstavby vodovodů, 

kanalizace a rozvodu plynu. Napojení 100 % bytového fondu také v řadě obcí nelze zajistit 

z důvodu existence odlehlých malých osad či samot.  

 Na území SO ORP Moravská Třebová se nenacházejí velké zdroje elektrické energie a proto 

je území charakteristické importem elektrické energie z jiných regionů. 

 Území SO ORP je v rámci ČR jedno z nejméně vhodných pro instalaci geotermálních zdrojů 

energie. 

 Plynofikována není polovina ze všech obcí SO ORP. Další rozšiřování distribuční soustavy 

plynu bude závislé na zájmu jednotlivých obcí investovat finanční prostředky a na zájmu 

občanů o tento způsob vytápění, který je ovlivněn neustálým růstem cen plynu, coţ je rizikem 

i pro jiţ plynofikované obce – pro občany můţe být finančně výhodné se vrátit k vytápění 

tuhými palivy. 

 Ačkoliv je k dispozici veřejný vodovod ve všech obcích (poslední obcí byl v roce 2007 

Malíkov), problém u některých vodovodů nastává se zajištěním kvalitních zdrojů vody. U 

dalších vodovodů nesplňují parametry některé z dostupných zdrojů a jsou proto většinou 

odstaveny nebo je voda z nich míchána ve vodojemech tak, aby voda dodávaná spotřebitelům 

plnila limity vyhlášky č. 376/2000 Sb. 

 Kanalizace s napojením na ČOV je pouze v  obcích Moravská Třebová, Jevíčko, Březina, 

Biskupice, , Městečko Trnávka, Linhartice, Chornice, Slatina, Staré Město a Jaroměřice. Ve 

většině malých obcí není vybudována kanalizace vůbec nebo pouze umoţňuje odvádění 

dešťové vody do některé z místních vodotečí. Tyto místní kanalizace bývají často ve velmi 

špatném technickém stavu.  

 Signál mobilních operátorů nedosahuje kvalitního pokrytí v některých oblastech Zábřeţské 

vrchoviny, zejména v údolí Ospirského potoka (osada Petrušov), Nectavy (obec Březinky) a 

v obcích Vysoká, Hartínkov, Vranová Lhota a Stará Roveň. Dále je zhoršená dostupnost 

GSM/GPRS signálu v okolí Malonínského potoka (obce Březina a Bělá u Jevíčka). Výrazně 

nejhorší pokrytí má operátor Vodafone. Vysokorychlostní mobilní Internet je dostupný 

v lokalitách Jevíčko, Jaroměřice, Biskupice, Chornice,  Městečko Trnávka, Moravská 

Třebová, Staré Město, Křenov. 
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V rámci územního plánování podporovat vybudování a modernizace infrastruktury pro čištění 

odpadních vod, modernizace stávajících ČOV a dokončení výstavby čistíren odpadních vod, realizace 

místních kanalizací a ČOV v menších sídlech. Přispívat k prevenci a sniţování znečišťování 

povrchových a podzemních vod v důsledku zemědělské a průmyslové činnosti. 

 

 

5.1.2 Omezení pro rozvoj území a ohroţení v území 
 

Uvádíme výčet jevů, které působí svojí existencí jako moţné ohroţení v území především ve vztahu 

k jeho dalšímu moţnému vyuţití, např. ohroţení území povodněmi a jinými rizikovými přírodními 

jevy. Uvedeny jsou také jevy, které mohou být omezující pro další rozvoj obcí. 

 

Sesuvná a poddolovaná území 

 na území SO ORP Moravská Třebová se nachází rovněţ celá řada sesuvných území, a to i 

většího rozsahu. Mohou představovat omezení pro rozvoj obcí, zejména stavební činnost, 

ačkoli momentálně do zástavby zasahuje pouze bodový sesuv u Rychnova na Moravě (u 

příjezdové cesty k domu č. p. 72). Největší plocha sesuvů je v území obcí Moravská Třebová 

(83 ha), Mladějov (13,7 ha) a Březina (4,7 ha). Větší počet bodových sesuvů je evidován 

v obcích Městečko Trnávka, Mladějov, Moravská Třebová a Staré Město (po 4) a v Bělé u 

Jevíčka (3 evid. sesuvy).  

 Poddolované území můţe představovat omezení pro rozvoj obcí, například výstavby. Na 

území SO ORP Moravská Třebová se nachází větší mnoţství území, které je evidováno jako 

poddolované. Jedná se o několik území vedených díky své malé rozloze jako bodové a dále o 

velkou řadu plošných, jejichţ souhrn pro jednotlivé obce je uveden v tabulce. Na území obcí 

Mladějov na Moravě (jz. část obce - č. p. 136), Kunčina  (sz. okraj Nové Vsi, č. p. 79, 134, 89, 

75, 87), Útěchov (jih obce od č. p. 35 a 83 aţ po 57 a 58), Janůvky (západ obce po dům č. o. 

39), Březina (sz. okraj obce), Bělá u Jevíčka (celá obec Bělá u Jevíčka a místní část Smolná), 

Jevíčko (Zadní Arnoštov) a Březinky (severní část obce – domy č. p. 13, 40 a 43) zasahují 

poddolovaná území přímo pod zastavěné území a mohou představovat potenciální riziko. 

 Orná půda na svaţitých pozemcích (sklonitost více jak 7 stupňů) – údaj, který souvisí 

s potencionálním nebezpečím půdních erozí v intenzivně obdělávaných oblastech. Absolutně 

největší mnoţství ploch se svaţitou ornou půdou se nachází na území obce Městečko Trnávka 

a to 173,2 ha. Toto mnoţství činí 12,5 % veškeré orné půdy na území obce. Obdobně 

nepříznivá situace je na území obcí Moravská Třebová (111,0 ha), Křenov (91,0 ha), Březina 

(87,7 ha), Rychnov na Moravě (86,1 ha) a Jevíčko (78,4 ha). Větší mnoţství sklonité orné 

půdy je také v obcích Dlouhá Loučka (64,8 ha), Rozstání (63,1 ha), Gruna (60,1 ha), Kunčina 

(55,1 ha), Linhartice (51,0 ha) a Jaroměřice (50,9 ha). 

 Z dotazníkového průzkumu z r. 2016 vyplývá, ţe vodní nebo větrná eroze hrozí v obci 

Třebařov. Přívalové sráţky ohroţují obce Jaroměřice, Třebařov a Vysoká. 

 Zastavěné území v zátopové zóně Q100 – Na území obcí Bělá u Jevíčka, Bezděčí u Trnávky, 

Borušov, Dlouhá Loučka, Gruna, Chornice, Jaroměřice, Jevíčko, Linhartice, Městečko 

Trnávka, Moravská Třebová, Radkov, Rychnov na Moravě, Třebařov, Útěchov a Vranová 

Lhota zasahuje záplavové území Q100 do zastavěného území. 

 Pro vodní toky Třebůvka, Mírovka, Jevička, Malonínský potok, Kelinky a Moravská Sázava 

byly vymezeny aktivní zóny v záplavových územích. 

 V obcích Rychnov na Moravě a Třebařov je stanoveno území zvláštní povodně pod vodním 

dílem. 
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6 TABULKY PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚPD PO OBCÍCH 
 

 

Tabulky problémů po jednotlivých obcích mohou být do této kapitoly opětovně doplněny po 

projednání a připomínkování starosty obcí. Nyní jsou součástí předaného díla ve formátu .xls 

v digitální podobě, kam by se připomínky měly promítnout. 

 

Tabulky jednotlivých obcí uvádějí problémy k řešení v ÚPD strukturované v souladu s poţadavky 

MMR z jejich pracovních seminářů s pracovníky SO ORP v druhém pololetí roku 2012. Problémy 

jsou charakterizovány oblastmi, kterými se daná kapitola RURÚ zabývá, jsou označeny kódem, který 

koresponduje s jejich označením v problémovém výkrese. 

 

V kolonce „Téma v RURÚ“ je uvedeno číslo tématu v rámci kterého byly tyto problémy 

identifikovány. Stejné nebo obdobné problémy mohly být identifikovány v některých překrývajících 

se tématech, proto jsou uvedena čísla těchto témat.  

 

Kolonka „Úroveň problematiky“ je dělena na místní (M), nadmístní (N) a celorepublikovou a z úrovně 

řešené problematiky současně vyplývá její řešitelnost v ÚPD (zde v ÚP, ZÚR a PÚR). 

 

„Původ problému“ je rozdělen podle jejich charakteru na vyplývající z podkladových dat ÚAP nebo 

z dalších zjištění v rámci RURÚ. 

 

„Doba trvání“ problému - byla snaha o jeho časové zařazení k prvnímu zpracování ÚAP-RURÚ v roce 

2008 nebo k jejich aktualizací v letech 2010 aţ 2014. Jako nové jsou zařazeny problémy, které se 

vyskytly, nebo byly poprvé uvedeny v ÚAP-RURÚ v roce 2016.  

 

Na konci této kapitoly jsou uvedeny 2 souhrnné tabulky. Ta první tabulka nejprve řadí problémy podle 

obcí a následně podle označení problémů v problémovém výkrese. Současně, pro lepší orientaci 

v tabulkách, jsou barevně odlišeny jednotlivé obce nebo v druhé tabulce skupiny problémů mezi 

sebou. 
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6.1 PROBLÉMY OBCÍ SO ORP MORAVSKÁ TŘEBOVÁ  
 

Bělá u Jevíčka 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

URBANISTICKÉ

DOPRAVNÍ 6 nízká obsluha veřejnou 

dopravou o víkendu

N RURÚ nový

HYGIENICKÉ 2 nevyhovující celkový stav 

povrchových a podzemích vod 

a stav z hlediska koncentrací 

dusičnanů

M ÚP HEIS VÚV T.G.M přetrvávající

2 moţné narušení vodního zdroje 

a ochranného pásma vodního 

zdroje

M data ÚAP přetrvávající

3 ovzduší mírně znečištěné 

vytápěním domácností

dotazník 2014 přetrvávající

ZH61 3 stará ekologická zátěţ Bělá 1 M data ÚAP přetrvávající

ZH1 6 chybí splašková kanalizace a 

napojení na ČOV

M ÚP RURÚ, dotazník přetrvávající

OHROŢENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

1 zástavba na poddolovaném 

území (celá obec Bělá u 

Jevíčka a místní část Smolná)

M data ÚAP přetrvávající

1 zástavba na chráněném 

loţiskovém území (celá obec 

Bělá u Jevíčka a místní část 

Smolná)

M data ÚAP přetrvávající

2 stávající zástavba v 

záplavovém území Q100

M ÚP data ÚAP přetrvávající

4 nízká ekologická stabilita 

území

N ÚP data ÚAP přetrvávající

orná půda ohroţená erozí data LPIS nový

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

STŘETY 

ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

střet zastavitelných ploch a 

geologie (poddolované území, 

CHLÚ a loţiskové území)

N ÚP data ÚAP přetrvávající

JINÉ 

PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

7 výrazný úbytek obyvatelstva za 

posledních 10 let

M RURÚ nový

7 vysoký index stáří M RURÚ nový

8

nízká intenzita dokončených 

bytů M ÚP RURÚ přetrvávající

10

nízká míra podnikatelské 

aktivity M RURÚ nový
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Bezděčí u Trnávky 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

URBANISTICKÉ

DOPRAVNÍ ZD1 6 nízká obsluha veřejnou 

dopravou v pracovní 

dny, ţádná o víkendu

N RURÚ nový

HYGIENICKÉ 2 nevyhovující celkový 

stav povrchových a 

podzemích vod a stav 

z hlediska koncentrací 

dusičnanů

M ÚP HEIS VÚV T.G.M přetrvávající

3 ovzduší mírně 

znečištěné ze 

zemědělství

dotazník 2014 přetrvávající

ZH2 3 občasné pachové 

znečištění z fy 

DRUPORK

M dotazník přetrvávající

ZH3 6 chybí napojení na ČOV M ÚP dotazník, RURÚ přetrvávající

OHROŢENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

2 stávající zástavba v 

záplavovém území 

Q100

M ÚP data ÚAP přetrvávající

orná půda ohroţená 

erozí

data LPIS nový

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

STŘETY 

ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

střet zastavitelných 

ploch a záplavového 

území Q100 (tok 

Jevička a Třebůvka)

data ÚAP nový

JINÉ 

PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

7 výrazný úbytek 

obyvatelstva za 

posledních 10 let

M RURÚ přetrvávající

7 vysoký index stáří M RURÚ nový

8 nulová bytová výstavba M ÚP RURÚ přetrvávající

9 neexistence 

společenského sálu

M ÚP dotazník přetrvávající

10 vysoký podíl 

nezaměstnaných osob

N RURÚ nový

10 nízká míra 

podnikatelské aktivity

M RURÚ nový

KRAJ PARDUBICKÝ - ORP Moravská Třebová - Obec Bezděčí u Trnávky
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Biskupice 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

URBANISTICKÉ ZU2, 

ZU11

3 brownfield - 

nevyuţívaný areál 

zámku a areálu ZD

M ÚP dotazník přetrvávající

ZU12, 

ZU13

výskyt brownfields data ÚAP nový

DOPRAVNÍ

HYGIENICKÉ 2 moţné narušení 

vodního zdroje

M data ÚAP přetrvávající

OHROŢENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

orná půda ohroţená 

erozí

M ÚP data LPIS nový

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

STŘETY 

ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

JINÉ 

PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

7 výrazný úbytek 

obyvatelstva za 

posledních 10 let

M RURÚ nový

7 vysoký index stáří M RURÚ nový

9 chybí společenské 

centrum

M ÚP dotazník přetrvávající

9 chybí muzeum M ÚP dotazník přetrvávající

10 vysoký podíl 

nezaměstnaných osob

N RURÚ nový

10 nízká míra 

podnikatelské aktivity

M RURÚ nový

KRAJ PARDUBICKÝ - ORP Moravská Třebová - Obec Biskupice
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Borušov 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

URBANISTICKÉ

DOPRAVNÍ ZD2 6 není dopravní obsluha 

v nepracovní dny

N RURÚ přetrvávající

HYGIENICKÉ 2 moţné narušení 

vodního zdroje a 

ochranného pásma 

vodního zdroje

M data ÚAP přetrvávající

2 nevyhovující celkový 

stav povrchových a 

podzemích vod a stav 

z hlediska koncentrací 

dusičnanů

M HEIS VÚV T.G.M přetrvávající

3 výskyt černých skládek dotazník 2014 přetrvávající

3 ovzduší mírně 

znečištěné z dopravy a 

průmyslové výroby

dotazník 2014 přetrvávající

ZH5 3 občasné pachové 

znečištění z obalovny

M dotazník přetrvávající

ZH6 6 chybí splašková 

kanalizace a napojení 

na ČOV

M ÚP RURÚ, dotazník přetrvávající

ZH7 6 hluk a znečištění 

ovzduší z dopravy 

(I/35)

R ÚP dotazník přetrvávající

OHROŢENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

2 zástavba v 

záplavovém území 

(Svojanov)

M ÚP data ÚAP nový

O25 ohroţení sesuvným 

územím lokalita 

Borušov (sesuv 

aktivní)

data ÚAP nový

orná půda ohroţená 

erozí

data LPIS nový

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

STŘETY 

ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

střet zastavitelných 

ploch a záplavového 

území Q100 (tok 

Mírovka)

data ÚAP nový

STŘETY 

ZÁMĚRŮ 

VZÁJEMNĚ

SZ1 střet vodní cesty DOL 

a zastavitelného území

M,N ÚP,ZÚR data ÚAP nový

JINÉ 

PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

8 nulová bytová výstavba M ÚP RURÚ přetrvávající

9 omezené vyuţití 

volného času

dotazník 2014 přetrvávající

10 vysoký podíl 

nezaměstnaných osob

N RURÚ nový

KRAJ PARDUBICKÝ - ORP Moravská Třebová - Obec Borušov
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Březina 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

URBANISTICKÉ

DOPRAVNÍ 6 nízká obsluha veřejnou 

dopravou o víkendu

N RURÚ nový

HYGIENICKÉ 2 moţné narušení 

vodního zdroje a 

ochranného pásma 

vodního zdroje

M data ÚAP přetrvávající

3 mírné znečištění 

ovzduší z vytápění 

domácností

M dotazník přetrvávající

ZH8 3 na území obce je 

evidována stará 

ekologická zátěţ - Důl 

Anna - dehtofenolové 

"jezírko"

M data ÚAP přetrvávající

OHROŢENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

O2 1 poddolované území v 

bezprostřední blízkosti 

zástavby (sz okraj 

obce)

M data ÚAP přetrvávající

stávající zástavba na 

chráněném 

loţiskovém území 

(Bělá u Jevíčka)

data ÚAP nový

stávající zástavba na 

poddolovaném území 

(Březina u 

Mor.Třebové 3, 

Březina u Mor.Třebové 

5, Malonín 2, Šnekov)

data ÚAP nový

2 orná půda ohroţená 

erozí

M data ÚAP přetrvávající

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

STŘETY 

ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

střet zastavitelných 

ploch a geologie 

(poddolované území, 

CHLÚ a loţiskové 

území)

data ÚAP nový

JINÉ 

PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

7 výrazný úbytek 

obyvatelstva za 

posledních 10 let

M RURÚ přetrvávající

7 vysoký index stáří M RURÚ nový

8 nízká intenzita 

dokončených bytů

M ÚP RURÚ přetrvávající

10 vysoký podíl 

nezaměstnaných osob

N RURÚ nový

10 nízká míra 

podnikatelské aktivity

M RURÚ nový

KRAJ PARDUBICKÝ - ORP Moravská Třebová - Obec Březina
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Březinky 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

URBANISTICKÉ

DOPRAVNÍ ZD3 6 není dopravní obsluha 

v nepracovní dny; 

špatná obsluha v 

pracovní dny

N RURÚ přetrvávající

HYGIENICKÉ ZH11 2 problémy s kvantitou 

pitné vody

M ÚP dotazníky přetrvávající

3 ovzduší mírně 

znečištěné z vytápění 

domácností a 

zemědělství

M dotazník 2014 přetrvávající

3 zápach při vyváţení 

odpadu a z bioplynové 

stanice

M dotazník 2014 přetrvávající

ZH10 6 chybí splašková 

kanalizace a napojení 

na ČOV

M ÚP RURÚ, dotazník přetrvávající

OHROŢENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

1 zástavba na 

poddolovaném území 

(severní část obce 

domy č.p. 13, 40 a 

43).

M data ÚAP přetrvávající

orná půda ohroţená 

erozí

data LPIS nový

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

STŘETY 

ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

střet zastavitelných 

ploch a geologie 

(poddolované území, 

CHLÚ a loţiskové 

území)

data ÚAP nový

JINÉ 

PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

7 nedostupná zdravotní 

péče

M,N dotazník přetrvávající

7 nedostatečné školství M dotazník přetrvávající

7 výrazný úbytek 

obyvatelstva za 

posledních 10 let

M RURÚ nový

8 nulová bytová výstavba M ÚP RURÚ přetrvávající

8 úbytek trvale 

obydlených bytů

M ÚP RURÚ přetrvávající

10 nedostatek pracovních 

příleţitostí

N dotazník přetrvávající

KRAJ PARDUBICKÝ - ORP Moravská Třebová - Obec Březinky
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Dětřichov u Moravské Třebové 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

URBANISTICKÉ

DOPRAVNÍ ZD4 6 není dopravní obsluha 

v nepracovní dny

N RURÚ přetrvávající

HYGIENICKÉ 2 nevyhovující stav 

povrchových a 

podzemích vod z 

hlediska koncentrací 

dusičnanů

M HEIS VÚV T.G.M přetrvávající

2 moţné narušení 

ochranného pásma 

vodního zdroje

M data ÚAP přetrvávající

3 ovzduší mírně 

znečištěné z vytápění 

domácností a 

zemědělství

dotazník 2014 přetrvávající

ZH12 3 občasné pachové 

znečištění ze 

zemědělské výroby, z 

bioplynové stanice a 

obalovny

M dotazník přetrvávající

ZH13 6 chybí splašková 

kanalizace a napojení 

na ČOV

M ÚP RURÚ, dotazník přetrvávající

OHROŢENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

orná půda ohroţená 

erozí

data LPIS nový

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

STŘETY 

ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

STŘETY 

ZÁMĚRŮ 

VZÁJEMNĚ

SZ2 střet vodní cesty DOL 

a zastavitelného území

M,N ÚP,ZÚR data ÚAP nový

JINÉ 

PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

7 výrazný úbytek 

obyvatelstva za 

posledních 10 let

M RURÚ nový

7 vysoký index stáří M RURÚ nový

8 nulová bytová výstavba M ÚP RURÚ přetrvávající

10 vysoký podíl 

nezaměstnaných osob

N RURÚ nový

10 nízká míra 

podnikatelské aktivity

M RURÚ nový

KRAJ PARDUBICKÝ - ORP Moravská Třebová - Obec Dětřichov u Moravské Třebové
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Dlouhá Loučka 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

URBANISTICKÉ ZU26 10 existence brownfieldu - 

staré kravíny

M ÚP dotazník nový

DOPRAVNÍ 6 průtah komunikace II. 

třídy (II/368) 

zastavěným územím

N ÚP, ZÚR data ÚAP přetrvávající

6 nízká obsluţnost 

veřejnou dopravou o 

víkendu

N RURÚ nový

HYGIENICKÉ 2 nevyhovující celkový 

stav povrchových a 

podzemích vod a stav 

z hlediska koncentrací 

dusičnanů

M HEIS VÚV T.G.M přetrvávající

2 moţné narušení 

vodního zdroje a 

ochranného pásma 

vodního zdroje

M data ÚAP přetrvávající

3 ovzduší mírně 

znečištěné ze silniční 

dopravy a vytápění 

domácností

M dotazník 2016 nový

3 černé skládky M dotazník 2016 nový

ZH14 6 obec nemá 

soustavnou 

splaškovou kanalizaci

M ÚP RURÚ, dotazník přetrvávající

OHROŢENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

2 stávající zástavba v 

záplavovém území 

Q100

M ÚP data ÚAP přetrvávající

2 orná půda ohroţená 

erozí

M ÚP data LPIS přetrvávající

O26 ohroţení sesuvným 

územím lokalita 

Dlouhá Loučka (sesuv 

aktivní)

data ÚAP nový

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

STŘETY 

ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

střet zastavitelných 

ploch a záplavového 

území Q100 (tok 

Třebůvka)

data ÚAP nový

JINÉ 

PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

7 omezené moţnosti 

vyuţití volného času

M dotazník nový

7 nedostupná zdravotní 

péče

M,N dotazník nový

8 průmyslový nebo 

zemědělský areál 

sousedí s obytným 

prostředím

M dotazník nový

8 nízká intenzita 

dokončených bytů

M ÚP RURÚ nový

10 vysoký podíl 

nezaměstnaných osob

N RURÚ nový

10 nízká míra 

podnikatelské aktivity

M RURÚ nový

10 nedostatek pracovních 

příleţitostí

N dotazník nový

KRAJ PARDUBICKÝ - ORP Moravská Třebová - Obec Dlouhá Loučka
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Gruna 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

URBANISTICKÉ ZU14 existence brownfields 

- Rychta Gruna 

(býv.1.pošta na 

Mortřebovsku) 

data ÚAP vyřešeno, přestavba 

na objekt 

agroturistiky, 

ubytování 

DOPRAVNÍ 6 časté dopravní nehody 

na silnici I/35

dotazník 2014 přetrvávající

6 chybí obsluha veřejnou 

dopravou o víkendu

N RURÚ nový

HYGIENICKÉ 2 nevyhovující celkový 

stav povrchových a 

podzemích vod a stav 

z hlediska koncentrací 

dusičnanů

M HEIS VÚV T.G.M přetrvávající

2 moţné narušení 

ochranného pásma 

vodního zdroje

M data ÚAP přetrvávající

ZH15 6 hluk a znečištění 

ovzduší z dopravy 

(I/35)

R ÚP dotazník přetrvávající

OHROŢENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

2 stávající zástavba v 

záplavovém území 

Q100

M ÚP data ÚAP přetrvávající

2 orná půda ohroţená 

erozí

M data ÚAP přetrvávající

O27 ohroţení sesuvným 

územím lokalita Ţipotín 

(sesuv aktivní)

data ÚAP nový

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

STŘETY 

ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

SZL2 střet navrhované 

silnice D43 s 

přírodním parkem 

Bohdalov - Hartinkov

data ÚAP nový

JINÉ 

PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

7 vysoký index stáří M RURÚ nový

9 chybí koupaliště M ÚP dotazník přetrvávající

10 vysoký podíl 

nezaměstnaných osob

N RURÚ nový

KRAJ PARDUBICKÝ - ORP Moravská Třebová - Obec Gruna
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Hartínkov 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

URBANISTICKÉ

DOPRAVNÍ ZD5 6 není dopravní obsluha 

v nepracovní dny; 

špatná obsluha v 

pracovní dny

N RURÚ přetrvávající

HYGIENICKÉ ZH17 6 chybí splašková 

kanalizace a napojení 

na ČOV.

M ÚP RURÚ, dotazník přetrvávající

OHROŢENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

orná půda ohroţená 

erozí

data LPIS nový

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

STŘETY 

ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

JINÉ 

PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

7 vysoký index stáří M RURÚ nový

8 nulová bytová výstavba M ÚP RURÚ přetrvávající

10 vysoký podíl 

nezaměstnaných osob

N RURÚ nový

KRAJ PARDUBICKÝ - ORP Moravská Třebová - Obec Hartinkov
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Chornice 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

URBANISTICKÉ ZU25 10 existence brownfieldu - 

budova bývalé MŠ M ÚP RURÚ nový

DOPRAVNÍ ZD7 6 špatná dopravní 

obsluha v nepracovní 

dny

N RURÚ přetrvávající

6 průtah komunikace II. 

třídy (II/366, II/371) 

zastavěným územím

N ÚP, ZÚR data ÚAP přetrvávající

HYGIENICKÉ 2 nevyhovující celkový 

stav povrchových a 

podzemích vod a stav 

z hlediska koncentrací 

dusičnanů

M HEIS VÚV T.G.M přetrvávající

3 ovzduší silně 

znečištěné vytápěním 

domácností v zimním 

období

dotazník 2014 přetrvávající

3 zápach z bioplynové 

stanice, vyváţení 

digestátu na pole v 

blízkosti obce

dotazník 2014 přetrvávající

OHROŢENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

2 stávající zástavba v 

záplavovém území 

Q100

M ÚP data ÚAP přetrvávající

4 nízká ekologická 

stabilita území

N ÚP RURÚ přetrvávající

orná půda ohroţená 

erozí

data LPIS nový

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

STŘETY 

ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

střet zastavitelných 

ploch a záplavového 

území Q100 (tok 

Jevička a Kelinky)

data ÚAP nový

JINÉ 

PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

7 vysoký index stáří M RURÚ nový

9 malé kapacity HUZ M RURÚ nový

10 vysoký podíl 

nezaměstnaných osob

N RURÚ nový

10 nízká míra 

podnikatelské aktivity

M RURÚ nový

KRAJ PARDUBICKÝ - ORP Moravská Třebová - Obec Chornice

 



EKOTOXA s.r.o.                Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Moravská Třebová 2016 – 4. aktualizace 

 

 107 

Janůvky 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

URBANISTICKÉ

DOPRAVNÍ ZD8 6 není dopravní obsluha 

v nepracovní dny; 

špatná obsluha v 

pracovní dny

N RURÚ přetrvávající

HYGIENICKÉ 3 mírné znečištění 

ovzduší z vytápění 

domácností

M dotazník přetrvávající

6 není řádná likvidace 

odpadních vod

M ÚP RURÚ, PRVK Pk nový

OHROŢENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

1 zástavba na 

poddolovaném území 

(západ obce po dům 

č.o. 39, parcela 1114)

M data ÚAP, 

dotazník 2012

přetrvávající

1 zástavba na 

chráněném 

loţiskovém území 

(jihozápad obce - č. p. 

23, 25, 21, 26, 27, 33 

aţ po 34)

M data ÚAP přetrvávající

1 ohroţení sesuvy 

(parcely 1100 a 1114) 

dotazník 2014 nový

orná půda ohroţená 

erozí

data LPIS nový

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

STŘETY 

ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

střet zastavitelných 

ploch a geologie 

(poddolované území, 

CHLÚ a loţiskové 

území)

N ÚP data ÚAP přetrvávající

JINÉ 

PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

7 vysoký index stáří M RURÚ nový

9 omezené moţnosti 

vyuţití volného času

M dotazník 2014 nový

KRAJ PARDUBICKÝ - ORP Moravská Třebová - Obec Janůvky
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Jaroměřice 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

URBANISTICKÉ ZU5 10 brownfields - bývalý 

zemědělský objekt 

(parcela č. st. 16)

M ÚP dotazník přetrvávající

DOPRAVNÍ 6 průtah komunikace II. 

třídy (II/371) 

zastavěným územím

N ÚP, ZÚR data ÚAP přetrvávající

HYGIENICKÉ 2 moţné narušení 

vodního zdroje

M data ÚAP přetrvávající

3 ovzduší mírně 

znečištěné z vytápění 

domácností

dotazník 2014 přetrvávající

OHROŢENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

O8 2 ohroţení přívalovými 

sráţkami

M ÚP dotazníky přetrvávající

2 stávající zástavba v 

záplavovém území 

Q100

M ÚP data ÚAP přetrvávající

2 orná půda ohroţená 

erozí

M ÚP data LPIS nový

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

STŘETY 

ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

střet zastavitelných 

ploch a záplavového 

území Q100 (tok 

Jevička)

data ÚAP nový

JINÉ 

PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

7 výrazný úbytek 

obyvatelstva za 

posledních 10 let

M RURÚ nový

7 vysoký index stáří M RURÚ nový

8 nízká intenzita 

dokončených bytů

M ÚP RURÚ přetrvávající

8, 10 nedostatek pozemků 

pro výstavbu (bytů, 

domů, firem)

M ÚP dotazník nový

10 nedostatek pracovních 

příleţitostí

N dotazník přetrvávající

10 vysoký podíl 

nezaměstnaných osob

N RURÚ nový

10 nízká míra 

podnikatelské aktivity

M RURÚ nový

KRAJ PARDUBICKÝ - ORP Moravská Třebová - Obec Jaroměřice
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Jevíčko 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

URBANISTICKÉ ZU15 existence brownfields - 

bývalé silo-

nevyuţívané, vysoké, 

stíní okolí

data ÚAP nový

DOPRAVNÍ

HYGIENICKÉ 2 nevyhovující celkový 

stav povrchových a 

podzemích vod a stav 

z hlediska koncentrací 

dusičnanů

M HEIS VÚV T.G.M přetrvávající

2 moţné narušení 

vodního zdroje

M data ÚAP přetrvávající

3 překročeny imisní 

koncentrace pro 

ochranu zdraví lidí

N data ÚAP přetrvávající

3 ovzduší mírně 

znečištěné z vytápění 

domácností, 

průmyslové výroby a 

zemědělství

dotazník 2014 přetrvávající

3 černé skládky dotazník 2014 přetrvávající

ZH21 3 občasné pachové 

znečištění ze siláţe z 

bioplynové stanice

M dotazník přetrvávající

ZH22 3 na území obce je 

evidována stará 

ekologická zátěţ - 

Kopřivova Zmola 44

M data ÚAP přetrvávající

ZH23 6 hluk z nákladní 

dopravy, bioplynové 

stanice

N ÚP RURÚ, dotazník 

2014

přetrvávající, nový

OHROŢENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

1 zástavba na 

poddolovaném území 

(Zadní Arnoštov - SZ 

obce, č.p. 34, 32, 11 

64, 67, 30 a 28)

M data ÚAP přetrvávající

stávající zástavba na 

chráněném 

loţiskovém území 

(Bělá u Jevíčka)

data ÚAP nový

2 stávající zástavba v 

záplavovém území 

Q100

M ÚP data ÚAP přetrvávající

2 orná půda ohroţená 

erozí

M ÚP data LPIS přetrvávající

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

STŘETY 

ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

střet zastavitelných 

ploch a záplavového 

území Q100 (tok 

Jevička)

N ÚP data ÚAP nový

JINÉ 

PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

7 výrazný úbytek 

obyvatelstva za 

posledních 10 let

M RURÚ nový

7 vysoký index stáří M RURÚ nový

8 nízká intenzita 

dokončených bytů

M ÚP RURÚ nový

10 vysoký podíl 

nezaměstnaných osob

N RURÚ nový

KRAJ PARDUBICKÝ - ORP Moravská Třebová - Obec Jevíčko
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Koruna 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

URBANISTICKÉ

DOPRAVNÍ ZD9 6 není dopravní obsluha 

v nepracovní dny; 

špatná obsluha v 

pracovní dny

N RURÚ přetrvávající

HYGIENICKÉ 2 moţné narušení 

ochranného pásma 

vodního zdroje

M data ÚAP nový

ZH24 6 chybí kanalizace a 

napojení na ČOV

M ÚP RURÚ, dotazník přetrvávající

OHROŢENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

STŘETY 

ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

JINÉ 

PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

7 výrazný úbytek 

obyvatelstva za 

posledních 10 let

M RURÚ nový

8 nulová bytová výstavba M ÚP RURÚ přetrvávající

10 nízká daňová výtěţnost 

na obyvatele

M RURÚ nový

10 vysoký podíl 

nezaměstnaných osob

N RURÚ nový

KRAJ PARDUBICKÝ - ORP Moravská Třebová - Obec Koruna
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Křenov 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

URBANISTICKÉ

DOPRAVNÍ ZD10 6 nehody na hlavní 

křiţovatce

N ÚP dotazník přetrvávající

6 nízká obsluha veřejnou 

dopravou o víkendu

N RURÚ nový

HYGIENICKÉ 2 nevyhovující celkový 

stav povrchových a 

podzemních vod 

M HEIS VÚV T.G.M přetrvávající

2 moţné narušení 

ochranného pásma 

vodního zdroje

M data ÚAP přetrvávající

3 mírné znečištění 

ovzduší z vytápění 

domácností, dopravy, 

zemědělství a 

průmyslových zdrojů 

mimo obec

M dotazník 2014 přetrvávající

3 černé skládky dotazník 2014 přetrvávající

ZH26 3 občasné pachové 

znečištění ze zdrojů 

drůbeţárna Mach, 

Zemos Křenov, 

Šamotka Březina

M dotazník přetrvávající

ZH27 3 na území obce je 

evidována stará 

ekologická zátěţ - 

Křenov 54

M data ÚAP přetrvávající

ZH28 6 hluk z dopravy N ÚP dotazník přetrvávající

ZH29 6 chybí kanalizace s 

napojením na ČOV

M ÚP RURÚ, dotazník přetrvávající

OHROŢENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

2 orná půda ohroţená 

erozí

M ÚP data LPIS přetrvávající

5 výrazný úbytek 

zemědělské půdy (od 

roku 2007 o 5,73 % 

výměry obce) 

M ČSÚ nový

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

STŘETY 

ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

JINÉ 

PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

7 výrazný úbytek 

obyvatelstva za 

posledních 10 let

M RURÚ přetrvávající

8 nízká intenzita 

dokončených bytů

M ÚP RURÚ přetrvávající

9 nejsou příhodné 

podmínky pro rozvoj 

rekreace

M,N dotazník 2014 nový

9 malé kapacity HUZ M RURÚ nový

10 vysoký podíl 

nezaměstnaných osob

N RURÚ nový

10 nízká míra 

podnikatelské aktivity

M RURÚ nový

KRAJ PARDUBICKÝ - ORP Moravská Třebová - Obec Křenov
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Kunčina 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

URBANISTICKÉ

DOPRAVNÍ

HYGIENICKÉ 2 nevyhovující celkový 

stav povrchových a 

podzemích vod a stav 

z hlediska koncentrací 

dusičnanů

M HEIS VÚV T.G.M přetrvávající

2 moţné narušení 

vodního zdroje a 

ochranného pásma 

vodního zdroje

M data ÚAP přetrvávající

3 ovzduší mírně 

znečištěné z vytápění 

domácností 

dotazník 2014 přetrvávající

ZH30 3 na území obce je 

evidována stará 

ekologická zátěţ - 

Faflíkova cesta a 

Kunčina 215

M data ÚAP přetrvávající

ZH31 6 obec nemá 

soustavnou 

splaškovou kanalizaci

M ÚP RURÚ, dotazník přetrvávající

OHROŢENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

1 zástavba na 

poddolovaném území 

(sz okraj Nové Vsi, 

č.p. 79, 134, 89, 75, 

87)

M data ÚAP přetrvávající

2 orná půda ohroţená 

erozí

M ÚP data LPIS přetrvávající

5 úbytek ZPF 3,7 ha za 

účelem podnikání

M ÚP dotazník nový

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

STŘETY 

ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

střet zastavitelných 

ploch a geologie 

(poddolované území, 

CHLÚ a loţiskové 

území)

ÚP data ÚAP nový

SZL1 střet navrhované 

silnice D35 s 

NATURA EVL - 

Hřebečovský hřbet

data ÚAP nový

JINÉ 

PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

10 nízká míra 

podnikatelské aktivity

M RURÚ nový

KRAJ PARDUBICKÝ - ORP Moravská Třebová - Obec Kunčina
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Linhartice 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

URBANISTICKÉ ZU16 10 existence brownfieldu - 

zemědělská usedlost 

č. p. 55

M ÚP RURÚ přetrvávající

DOPRAVNÍ časté dopravní nehody 

v rovném úseku za 

mostem

dotazník 2014 nový

HYGIENICKÉ 2 moţné narušení 

vodního zdroje a 

ochranného pásma 

vodního zdroje

M data ÚAP přetrvávající

3 ovzduší mírně 

znečištěné z vytápění 

domácností

dotazník 2014 přetrvávající

3 občasné pachové 

znečištění z ČOV 

M dotazník přetrvávající

ZH33 3 na území obce je 

evidována stará 

ekologická zátěţ - 

Hamperk

M data ÚAP přetrvávající

3, 6 hluk z dopravy (silnice 

I/35)

dotazník 2014 přetrvávající

OHROŢENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

2 stávající zástavba v 

záplavovém území 

Q100

M ÚP data ÚAP přetrvávající

2 orná půda ohroţená 

erozí

M ÚP data LPIS přetrvávající

O28 ohroţení sesuvným 

územím lokalita 

Moravská Třebová 

(sesuv aktivní)

data ÚAP nový

5 výrazný úbytek 

zemědělské půdy (od 

roku 2007 o 2,42 % 

výměry obce) 

M ČSÚ přetrvávající

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

STŘETY 

ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

střet zastavitelných 

ploch a záplavového 

území Q100 (tok 

Třebůvka)

data ÚAP nový

JINÉ 

PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

3 zhoršení ţivotního 

prostředí v obci 

(Střelnice)

M dotazník 2014 přetrvávající

9 malé kapacity HUZ M RURÚ nový

10 nízká míra 

podnikatelské aktivity

M RURÚ nový

KRAJ PARDUBICKÝ - ORP Moravská Třebová - Obec Linhartice
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Malíkov 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

URBANISTICKÉ

DOPRAVNÍ ZD11 6 není dopravní obsluha 

v nepracovní dny

N RURÚ přetrvávající

HYGIENICKÉ 2 moţné narušení 

vodního zdroje a 

ochranného pásma 

vodního zdroje

M data ÚAP přetrvávající

3 ovzduší mírně 

znečištěné z vytápění 

domácností

dotazník 2014 přetrvávající

ZH35 6 chybí kanalizace a 

napojení na ČOV

M ÚP RURÚ, dotazník přetrvávající

OHROŢENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

orná půda ohroţená 

erozí

data LPIS nový

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

STŘETY 

ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

JINÉ 

PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

7 omezené moţnosti 

vyuţití volného času

M dotazník nový

7 výrazný úbytek 

obyvatelstva za 

posledních 10 let

M RURÚ přetrvávající

8 nulová bytová výstavba M ÚP RURÚ přetrvávající

8, 10 nedostatek pozemků 

pro výstavbu (bytů, 

domů, firem)

M ÚP dotazník nový

9 malé kapacity HUZ M RURÚ nový

10 vysoký podíl 

nezaměstnaných osob

N RURÚ nový

10 nedostatek pracovních 

příleţitostí

N dotazník přetrvávající

KRAJ PARDUBICKÝ - ORP Moravská Třebová - Obec Malíkov
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Městečko Trnávka 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

URBANISTICKÉ ZU23 10 existence brownfieldu - 

budova č. p. 56

M ÚP RURÚ nový

ZU24 10 existence brownfieldu - 

zemědělské stavby 

Přední Arnoštov

M ÚP dotazník nový

DOPRAVNÍ 6 průtah komunikace II. 

třídy (II/371, II/644) 

zastavěným územím

N ÚP, ZÚR data ÚAP přetrvávající

HYGIENICKÉ 2 nevyhovující celkový 

stav povrchových a 

podzemích vod a stav 

z hlediska koncentrací 

dusičnanů

M HEIS VÚV T.G.M přetrvávající

2 moţné narušení 

vodního zdroje a 

ochranného pásma 

vodního zdroje

M data ÚAP přetrvávající

3 ovzduší mírně 

znečištěné z dopravy a 

vytápění domácností

dotazník 2014 přetrvávající

ZH36 2 problémy s kvantitou 

pitné vody

M ÚP dotazníky přetrvávající

ZH37 3 na území obce je 

evidována stará 

ekologická zátěţ - U 

okálů 77

M data ÚAP přetrvávající

3 zápach z bioplynové 

stanice Pacov

dotazník 2014 přetrvávající

KRAJ PARDUBICKÝ - ORP Moravská Třebová - Obec Městečko Trnávka
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Městečko Trnávka - pokračování 

 
KRAJ PARDUBICKÝ - ORP Moravská Třebová - Obec Městečko Trnávka

 
OHROŢENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

1 zástavba na 

poddolovaném území 

(osada Nová Roveň, 

SZ část)

M data ÚAP přetrvávající

O29 ohroţení sesuvným 

územím lokalita 

Bohdalov (sesuv 

aktivní)

data ÚAP nový

2 stávající zástavba v 

záplavovém území 

Q100

M ÚP data ÚAP přetrvávající

2 orná půda ohroţená 

erozí

M ÚP data LPIS přetrvávající

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

STŘETY 

ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

střet zastavitelných 

ploch a záplavového 

území Q100 (tok 

Třebůvka)

data ÚAP nový

SZL2 střet navrhované 

silnice D43 s 

přírodním parkem 

Bohdalov - Hartinkov

data ÚAP nový

STŘETY 

ZÁMĚRŮ 

VZÁJEMNĚ

SZ2 střet vodní cesty DOL 

a zastavitelného území

M,N ÚP,ZÚR data ÚAP nový

JINÉ 

PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

7 výrazný úbytek 

obyvatelstva za 

posledních 10 let

M RURÚ přetrvávající

7 vysoký index stáří M RURÚ nový

7 částečně - omezené 

moţnosti vyuţití 

volného času

M dotazník nový

8 nízká intenzita 

dokončených bytů

M ÚP RURÚ přetrvávající

10 vysoký podíl 

nezaměstnaných osob

N RURÚ nový

10 nízká míra 

podnikatelské aktivity

M RURÚ nový

10 nedostatek pracovních 

příleţitostí

N dotazník přetrvávající
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Mladějov na Moravě 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

URBANISTICKÉ

DOPRAVNÍ

HYGIENICKÉ 2 moţné narušení 

vodního zdroje

M data ÚAP přetrvávající

3 mírné znečištění 

ovzduší z vytápění 

domácností

M dotazník přetrvávající

ZH38 6 chybí kanalizace a 

napojení na ČOV

M ÚP RURÚ, dotazník přetrvávající

OHROŢENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

1 zástavba na 

poddolovaném území 

(jz část obce - č. p. 

136)

M data ÚAP přetrvávající

2 orná půda ohroţená 

erozí

M ÚP data LPIS nový

5 výrazný úbytek 

zemědělské půdy (od 

roku 2007 o 5,66 % 

výměry obce) 

M ČSÚ nový

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

STŘETY 

ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

SZL1 střet navrhované 

silnice D35 s 

NATURA EVL - 

Hřebečovský hřbet

data ÚAP nový

JINÉ 

PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

7 výrazný úbytek 

obyvatelstva za 

posledních 10 let

M RURÚ přetrvávající

7 vysoký index stáří M RURÚ nový

8 nulová bytová výstavba M ÚP RURÚ přetrvávající

9 nejsou příhodné 

podmínky pro rozvoj 

rekreace

dotazník 2014 přetrvávající

9 omezené moţnosti 

vyuţití volného času

dotazník 2014 přetrvávající

10 vysoký podíl 

nezaměstnaných osob

N RURÚ nový

10 nízká míra 

podnikatelské aktivity

M RURÚ nový

KRAJ PARDUBICKÝ - ORP Moravská Třebová - Obec Mladějov na Moravě
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Moravská Třebová 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

URBANISTICKÉ ZU17 10 brownfield společnosti 

Evektor, a.s.- dvě 

samostatně stojící 

haly, zpevněná plocha 

a garáţe

M ÚP dotazník přetrvávající

ZU18 10 brownfield ve 

vlastnictví společnosti 

Hedva a.s.-staré 

výrobní a skladovací 

haly

M ÚP dotazník přetrvávající

ZU19 10 brownfield ve 

vlastnictví společnosti 

OMV Česká 

republika, s.r.o.

M ÚP dotazník přetrvávající

DOPRAVNÍ 6 průtah komunikace II. 

třídy (II/368) 

zastavěným územím

N ÚP, ZÚR data ÚAP přetrvávající

HYGIENICKÉ 2 nevyhovující celkový 

stav povrchových a 

podzemích vod a stav 

z hlediska koncentrací 

dusičnanů

M HEIS VÚV T.G.M přetrvávající

2 moţné narušení 

vodního zdroje a 

ochranného pásma 

vodního zdroje

M data ÚAP přetrvávající

ZH39 3 na území obce je 

evidována stará 

ekologická zátěţ -  

horní Borkovský rybník, 

skládka Boršov a 

skládka M. Třebová

M data ÚAP přetrvávající

ZH32 3 zápach z bioplynové 

stanice a zemědělské 

výroby

dotazník 2014 přetrvávající

3 překročeny imisní 

koncentrace pro 

ochranu zdraví lidí

N data ÚAP přetrvávající

3 mírné znečištění 

ovzduší z vytápění 

domácností a dopravy

dotazník 2014 přetrvávající

3 černé skládky dotazník 2014 přetrvávající

3 hluk z dopravy dotazník 2014 přetrvávající

KRAJ PARDUBICKÝ - ORP Moravská Třebová - Obec Moravská Třebová
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Moravská Třebová - pokračování 

 
KRAJ PARDUBICKÝ - ORP Moravská Třebová - Obec Moravská Třebová

 
OHROŢENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

1 stávající zástavba na 

poddolovaném území 

(Koclířov 2-Boršov)

M data ÚAP přetrvávající

O15 2 ohroţení přívalovými 

sráţkami, povodněmi

M ÚP dotazníky přetrvávající

2 stávající zástavba v 

záplavovém území 

Q100

M ÚP data ÚAP přetrvávající

2 orná půda ohroţená 

erozí

M ÚP data LPIS přetrvávající

O30, O31 ohroţení sesuvným 

územím lokalita 

Boršov (sesuv aktivní)

M ÚP data ÚAP nový

O32, O33 ohroţení sesuvným 

územím lokalita 

Hřebeč (sesuv aktivní)

M ÚP data ÚAP nový

O34 ohroţení sesuvným 

územím lokalita 

Koclířov (sesuv aktivní)

M ÚP data ÚAP nový

stávající zástavba na 

chráněném 

loţiskovém území 

(Boršov u Moravské 

Třebové, Koclířov III)

M ÚP data ÚAP nový

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

STŘETY 

ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

střet zastavitelných 

ploch a záplavového 

území Q100 (tok 

Třebůvka)

M ÚP data ÚAP přetrvávající

JINÉ 

PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

7 nedostupná zdravotní 

péče

M,N dotazník přetrvávající

7 výrazný úbytek 

obyvatelstva za 

posledních 10 let

M RURÚ přetrvávající

7 vysoký index stáří M RURÚ nový

7 nedostatečné školství M dotazník nový

8 průmyslový nebo 

zemědělský areál 

sousedí s obytným 

prostředím

M dotazník nový

8 velký úbytek trvale 

obydlených bytů

M ÚP RURÚ přetrvávající

8 nízká intenzita 

dokončených bytů

M ÚP RURÚ přetrvávající

10 vysoký podíl 

nezaměstnaných osob

N RURÚ nový
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Radkov 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

URBANISTICKÉ

DOPRAVNÍ ZD12 6 není dopravní obsluha v 

nepracovní dny

N RURÚ přetrvávající

HYGIENICKÉ 2 nevyhovující celkový 

stav povrchových a 

podzemích vod a stav z 

hlediska koncentrací 

dusičnanů

M HEIS VÚV T.G.M přetrvávající

ZH40 6 obec nemá soustavnou 

splaškovou kanalizaci

M ÚP RURÚ, dotazník přetrvávající

OHROŢENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

2 stávající zástavba v 

záplavovém území 

Q100

M ÚP data ÚAP přetrvávající

2 orná půda ohroţená 

erozí

M ÚP data LPIS nový

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

STŘETY 

ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

střet zastavitelných 

ploch a záplavového 

území Q100 (tok 

Třebůvka)

N ÚP data ÚAP nový

SZL2 střet navrhované silnice 

D43 s přírodním 

parkem Bohdalov - 

Hartinkov

data ÚAP nový

JINÉ 

PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

7 výrazný úbytek 

obyvatelstva za 

posledních 10 let

M RURÚ nový

7 vysoký index stáří M RURÚ nový

8 úbytek trvale 

obydlených bytů

M ÚP RURÚ přetrvávající

8 nulová bytová výstavba M ÚP RURÚ přetrvávající

9 malé kapacity HUZ M RURÚ nový

10 vysoký podíl 

nezaměstnaných osob

N RURÚ nový

KRAJ PARDUBICKÝ - ORP Moravská Třebová - Obec Radkov
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Rozstání 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

URBANISTICKÉ ZU8 6 fotovoltaická 

elektrárna na ZPF 

(zábor 5,5 ha orné 

půdy na FVE)

M ÚP RURÚ, dotazník přetrvávající

ZU9 8, 10 nedostatek pozemků 

pro výstavbu (bytů, 

domů, firem)

M ÚP dotazník přetrvávající

DOPRAVNÍ 6 průtah komunikace II. 

třídy (II/371) 

zastavěným územím

M,N ÚP, ZÚR data ÚAP přetrvávající

HYGIENICKÉ 2 nevyhovující celkový 

stav povrchových a 

podzemích vod a stav 

z hlediska koncentrací 

dusičnanů

M HEIS VÚV T.G.M přetrvávající

3 ovzduší mírně 

znečištěné z vytápění 

domácností a 

zemědělské výroby 

(drůbeţárna)

M dotazník 2014 přetrvávající

3 zápach z drůbeţárny M dotazník 2014 přetrvávající

3 černé skládky M dotazník 2014 přetrvávající

ZH41 6 chybí napojení na ČOV M ÚP RURÚ, dotazník přetrvávající

OHROŢENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

2 sesuvy půdy - mez nad 

místní komunikací, při 

velkých deštích 

dochází k sesuvu půdy 

na vozovku (parcela 

153)

M ÚP dotazník přetrvávající

2 orná půda ohroţená 

erozí

M ÚP data LPIS přetrvávající

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

STŘETY 

ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

střet zastavitelných 

ploch a záplavového 

území Q100 (tok 

Třebůvka)

data ÚAP nový

JINÉ 

PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

7 výrazný úbytek 

obyvatelstva za 

posledních 10 let

M RURÚ nový

7 vysoký index stáří M RURÚ nový

8 průmyslový nebo 

zemědělský areál 

sousedí s obytným 

prostředím

M dotazník nový

9 malé kapacity HUZ M RURÚ nový

9 špatný stav 

volejbalového hřiště

M dotazník přetrvávající

9 chybí víceúčelové 

hřiště

M ÚP dotazník přetrvávající

10 nedostatek pracovních 

příleţitostí

N dotazník přetrvávající

10 vysoký podíl 

nezaměstnaných osob

N RURÚ nový

10 nízká míra 

podnikatelské aktivity

M RURÚ nový

KRAJ PARDUBICKÝ - ORP Moravská Třebová - Obec Rozstání
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Rychnov na Moravě 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

URBANISTICKÉ ZU20 existence brownfields - 

velký statek

data ÚAP nový

DOPRAVNÍ 6 chybí obsluha veřejnou 

dopravou o víkendu

N RURÚ nový

HYGIENICKÉ 2 nevyhovující stav 

povrchových a 

podzemích vod z 

hlediska koncentrací 

dusičnanů

M HEIS VÚV T.G.M přetrvávající

3 hluk z dopravy dotazník 2014 přetrvávající

ZH42 6 chybí splašková 

kanalizace a napojení 

na ČOV

M ÚP RURÚ, dotazník přetrvávající

OHROŢENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

O20 1 bodový sesuv (u 

příjezdové cesty k 

domu č.p. 72)

M data ÚAP přetrvávající

2 stávající zástavba v 

záplavovém území 

Q100

M ÚP data ÚAP přetrvávající

2 orná půda ohroţená 

erozí

M ÚP data LPIS přetrvávající

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

STŘETY 

ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

střet zastavitelných 

ploch a záplavového 

území Q100 (tok 

Moravská Sázava)

data ÚAP nový

JINÉ 

PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

7 vysoký index stáří M RURÚ nový

8 nízká intenzita 

dokončených bytů

M ÚP RURÚ přetrvávající

10 vysoký podíl 

nezaměstnaných osob

N RURÚ nový

10 nízká míra 

podnikatelské aktivity

M RURÚ nový

KRAJ PARDUBICKÝ - ORP Moravská Třebová - Obec Rychnov na Moravě
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Slatina 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

URBANISTICKÉ

DOPRAVNÍ 6 průtah komunikace II. 

třídy (II/368) 

zastavěným územím

M,N ÚP, ZÚR data ÚAP přetrvávající

6 chybí obsluha veřejnou 

dopravou o víkendu

N RURÚ nový

HYGIENICKÉ 2 moţné narušení 

vodního zdroje a 

ochranného pásma 

vodního zdroje

M data ÚAP přetrvávající

3 mírné znečištění 

ovzduší z vytápění 

domácností

M dotazník přetrvávající

ZH43 3 na území obce je 

evidována stará 

ekologická zátěţ - 

skládka Brezinka

M data ÚAP přetrvávající

ZH44 6 hluk z dopravy N ÚP dotazník přetrvávající

OHROŢENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

O21 5 úbytek ZPF 11 ha M ÚP data ÚAP přetrvávající

5 orná půda ohroţená 

erozí

M ÚP data LPIS přetrvávající

stávající zástavba na 

chráněném 

loţiskovém území 

(Březinka)

data ÚAP nový

stávající zástavba na 

poddolovaném území 

(Březinka)

data ÚAP nový

O21 5 výrazný úbytek 

zemědělské půdy (od 

roku 2007 o 3,92 % 

výměry obce) 

M ČSÚ nový

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

STŘETY 

ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

střet zastavitelných 

ploch a geologie 

(poddolované území, 

CHLÚ a loţiskové 

území)

N ÚP data ÚAP přetrvávající

JINÉ 

PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

KRAJ PARDUBICKÝ - ORP Moravská Třebová - Obec Slatina
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Staré Město 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

URBANISTICKÉ

DOPRAVNÍ ZD13 6 špatná dopravní 

obsluha v nepracovní 

dny

N RURÚ přetrvávající

6 průtah komunikace II. 

třídy (II/368) 

zastavěným územím

N ÚP, ZÚR data ÚAP přetrvávající

HYGIENICKÉ 2 problémy s kvantitou 

pitné vody

M ÚP dotazníky nový

2 nevyhovující stav 

povrchových a 

podzemích vod z 

hlediska koncentrací 

dusičnanů

M HEIS VÚV T.G.M přetrvávající

2 moţné narušení 

ochranného pásma 

vodního zdroje

M data ÚAP přetrvávající

ZH45 3 občasné pachové 

znečištění z Drupork 

a.s. Svitavy

M dotazník přetrvávající

ZH46 3 na území obce je 

evidována stará 

ekologická zátěţ - 

Goldberk 129

M data ÚAP přetrvávající

3 ovzduší mírně 

znečištěné z vytápění 

domácností a silniční 

dopravy

dotazník 2014 přetrvávající

3 černé skládky dotazník 2014 přetrvávající

6 chybí dobudování 

kanalizace

dotazník 2014 přetrvávající

ZH47 6 hluk z dopravy (letiště) N ÚP dotazník přetrvávající

OHROŢENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

O38 ohroţení sesuvným 

územím lokalita 

Petrušov (sesuv 

aktivní)

data ÚAP nový

O35, 

O36, O37

ohroţení sesuvným 

územím lokalita  

Moravská Třebová 

(sesuv aktivní)

data ÚAP nový

5 orná půda ohroţená 

erozí

M ÚP data LPIS nový

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

STŘETY 

ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

JINÉ 

PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

8 nízká intenzita 

dokončených bytů

M ÚP RURÚ přetrvávající

10 nedostatek pracovních 

příleţitostí

N dotazník přetrvávající

10 vysoký podíl 

nezaměstnaných osob

N RURÚ nový

KRAJ PARDUBICKÝ - ORP Moravská Třebová - Obec Staré Město
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Třebařov 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

URBANISTICKÉ

DOPRAVNÍ 6 průtah komunikace II. 

třídy (II/368) 

zastavěným územím

N ÚP, ZÚR data ÚAP přetrvávající

6 nízká obsluha veřejnou 

dopravou o víkendu

N RURÚ přetrvávající

HYGIENICKÉ 2 nevyhovující stav 

povrchových a 

podzemích vod z 

hlediska koncentrací 

dusičnanů

M HEIS VÚV T.G.M přetrvávající

2 moţné narušení 

vodního zdroje a 

ochranného pásma 

vodního zdroje

M data ÚAP přetrvávající

3 černé skládky dotazník 2014 přetrvávající

3 ovzduší mírně 

znečištěné z vytápění 

domácností a silniční 

dopravy

dotazník 2016 nový

ZH50 3 na území obce je 

evidována stará 

ekologická zátěţ - 

Třebařov 145

M data ÚAP přetrvávající

ZH51 6 hluk z dopravy - 

letecký výcvik

N ÚP dotazník přetrvávající

ZH52 6 chybí splašková 

kanalizace a 

napojení na ČOV

M ÚP RURÚ, dotazník vyřešeno - 

vybudována 

splašková 

kanalizace a 

napojení na ČOV

OHROŢENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

2 ohroţení přívalovými 

sráţkami, povodněmi

M ÚP dotazníky přetrvávající

2 stávající zástavba v 

záplavovém území 

Q100

M ÚP data ÚAP přetrvávající

4 nízká ekologická 

stabilita území

N ÚP RURÚ přetrvávající

5 výrazný úbytek 

zemědělské půdy (od 

roku 2007 o 4,54 % 

výměry obce) 

M ČSÚ nový

5 orná půda ohroţená 

erozí

M ÚP data LPIS nový

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

STŘETY 

ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

JINÉ 

PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

7 výrazný úbytek 

obyvatelstva za 

posledních 10 let

M RURÚ přetrvávající

7 vysoký index stáří M RURÚ nový

8 nízká intenzita 

dokončených bytů

M ÚP RURÚ přetrvávající

10 nedostatek pracovních 

příleţitostí

N dotazník přetrvávající

10 vysoký podíl 

nezaměstnaných osob

N RURÚ nový

10 nízká míra 

podnikatelské aktivity

M RURÚ nový

KRAJ PARDUBICKÝ - ORP Moravská Třebová - Obec Třebařov
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Útěchov 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

URBANISTICKÉ

DOPRAVNÍ 6 nízká obsluha veřejnou 

dopravou o víkendu

N RURÚ nový

HYGIENICKÉ ZH53 6 obec nemá 

soustavnou 

splaškovou kanalizaci 

a napojení na ČOV

M ÚP RURÚ, dotazník 

2014

přetrvávající

OHROŢENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

1 zástavba na 

poddolovaném území 

(jih obce od č.p. 35 a 

83 aţ po 57 a 58)

M data ÚAP přetrvávající

O39, O40 1 ohroţení sesuvným 

územím lokalita 

Útěchov (sesuv aktivní)

M ÚP data ÚAP nový

2 stávající zástavba v 

záplavovém území 

Q100

M ÚP data ÚAP přetrvávající

5 orná půda ohroţená 

erozí

M ÚP data LPIS nový

O24 5 úbytek ZPF 11 ha M ÚP data ÚAP přetrvávající

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

STŘETY 

ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

střet zastavitelných 

ploch a geologie 

(poddolované území, 

CHLÚ a loţiskové 

území)

data ÚAP nový

střet zastavitelných 

ploch a záplavového 

území Q100 (tok 

Třebůvka)

data ÚAP nový

JINÉ 

PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

9 malé kapacity HUZ M RURÚ nový

10 nízká daňová výtěţnost 

na obyvatele

M RURÚ nový

10 vysoký podíl 

nezaměstnaných osob

N RURÚ nový

10 nízká míra 

podnikatelské aktivity

M RURÚ nový

KRAJ PARDUBICKÝ - ORP Moravská Třebová - Obec Útěchov
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Víska u Jevíčka 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

URBANISTICKÉ ZU22 10 existence brownfieldu - 

bývalá škola (č. p. 3)

M ÚP dotazník nový

DOPRAVNÍ ZD14 6 není dopravní obsluha 

v nepracovní dny

N RURÚ přetrvávající

HYGIENICKÉ 2 nevyhovující celkový 

stav povrchových a 

podzemích vod a stav 

z hlediska koncentrací 

dusičnanů

M HEIS VÚV T.G.M přetrvávající

3 ovzduší mírně 

znečištěné z vytápění 

domácností a 

zemědělské výroby

M dotazník 2014 přetrvávající

3 zápach z vepřína M dotazník 2014 přetrvávající

ZH54 6 obec nemá 

soustavnou 

splaškovou kanalizaci 

a napojení na ČOV

M ÚP RURÚ, dotazník 

2014

přetrvávající

OHROŢENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

5 orná půda ohroţená 

erozí

M ÚP data LPIS nový

4 nízká ekologická 

stabilita území

N ÚP RURÚ přetrvávající

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

STŘETY 

ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

JINÉ 

PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

7 výrazný úbytek 

obyvatelstva za 

posledních 10 let

M RURÚ přetrvávající

7 vysoký index stáří M RURÚ nový

8 průmyslový nebo 

zemědělský areál 

sousedí s obytným 

prostředím

M dotazník nový

9 malé kapacity HUZ M RURÚ nový

10 nedostatek pracovních 

příleţitostí

N dotazník nový

10 vysoký podíl 

nezaměstnaných osob

N RURÚ nový

KRAJ PARDUBICKÝ - ORP Moravská Třebová - Obec Víska u Jevíčka
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Vranová Lhota 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

URBANISTICKÉ ZU21 10 existence brownfieldu - 

zámeček a

hospodářský objekt 

(kratší část přilehlého 

hospodářského 

objektu obydlena)

M ÚP RURÚ přetrvávající

DOPRAVNÍ ZD15 6 není dopravní obsluha 

v nepracovní dny; 

špatná obsluha v 

pracovní dny

N RURÚ přetrvávající

HYGIENICKÉ 2 nevyhovující celkový 

stav povrchových a 

podzemích vod a stav 

z hlediska koncentrací 

dusičnanů

M HEIS VÚV T.G.M přetrvávající

3 ovzduší mírně 

znečištěné z vytápění 

domácností

dotazník 2014 přetrvávající

ZH55 3 na území obce je 

evidována stará 

ekologická zátěţ - 

Štoly Vranová Lhota

M data ÚAP, 

dotazník

přetrvávající 

(geologické a 

sanační práce jiţ 

provedeny)

ZH56 6 není dokončena 

kanalizace a napojení 

na ČOV

M ÚP RURÚ, dotazník přetrvávající

OHROŢENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

2 stávající zástavba v 

záplavovém území 

Q100

M ÚP data ÚAP přetrvávající

5 orná půda ohroţená 

erozí

M ÚP data LPIS nový

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

STŘETY 

ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

střet zastavitelných 

ploch a záplavového 

území Q100 (tok 

Třebůvka)

data ÚAP nový

JINÉ 

PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

7 výrazný úbytek 

obyvatelstva za 

posledních 10 let

M RURÚ přetrvávající

7 vysoký index stáří M RURÚ nový

8 nízká intenzita 

dokončených bytů

M ÚP RURÚ přetrvávající

10 vysoký podíl 

nezaměstnaných osob

N RURÚ nový

10 nízká míra 

podnikatelské aktivity

M RURÚ nový

KRAJ PARDUBICKÝ - ORP Moravská Třebová - Obec Vranová Lhota
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Vráţné 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

URBANISTICKÉ

DOPRAVNÍ ZD16 6 není dopravní obsluha 

v nepracovní dny; 

špatná obsluha v 

pracovní dny

N RURÚ přetrvávající

HYGIENICKÉ ZH58 3 na území obce je 

evidována stará 

ekologická zátěţ - 

Vémole 298

M data ÚAP přetrvávající

ZH59 6 chybí splašková 

kanalizace a napojení 

na ČOV

M ÚP RURÚ, dotazník přetrvávající

OHROŢENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

STŘETY 

ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

JINÉ 

PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

7 výrazný úbytek 

obyvatelstva za 

posledních 10 let

M RURÚ přetrvávající

7 vysoký index stáří M RURÚ nový

8 nulová bytová výstavba M ÚP RURÚ přetrvávající

10 vysoký podíl 

nezaměstnaných osob

N RURÚ nový

KRAJ PARDUBICKÝ - ORP Moravská Třebová - Obec Vráţné
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Vysoká 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

URBANISTICKÉ

DOPRAVNÍ ZD17 6 není dopravní obsluha 

v nepracovní dny

N RURÚ přetrvávající

HYGIENICKÉ 2 nevyhovující stav 

povrchových a 

podzemích vod z 

hlediska koncentrací 

dusičnanů

M HEIS VÚV T.G.M přetrvávající

2 moţné narušení 

vodního zdroje a 

ochranného pásma 

vodního zdroje

M data ÚAP přetrvávající

ZH60 6 chybí splašková 

kanalizace a napojení 

na ČOV

M ÚP RURÚ, dotazník přetrvávající

OHROŢENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

2 ohroţení přívalovými 

sráţkami

M ÚP dotazníky nový

5 orná půda ohroţená 

erozí

M ÚP data LPIS nový

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

STŘETY 

ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

JINÉ 

PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, 

nadmístní - N, 

republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD 

(ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data 

ÚAP, dotazník, 

problém 

plynoucí ze 

zjištění RURÚ)

Doba trvání - 

přetrvávající (od 

2008/2014, nový - 

2016)

7 vysoký index stáří M RURÚ nový

8 nulová bytová výstavba M ÚP RURÚ přetrvávající

9 chybí dětské hřiště M ÚP dotazník přetrvávající

10 nedostatek pracovních 

příleţitostí

N dotazník přetrvávající

10 nízká míra 

podnikatelské aktivity

M RURÚ nový

KRAJ PARDUBICKÝ - ORP Moravská Třebová - Obec Vysoká
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6.2 STŘETY A ZÁVADY V SO ORP MORAVSKÁ TŘEBOVÁ V 

PROBLÉMOVÉM VÝKRESE 
 

Následující tabulka uvádí přehled problémů, střetů a závad zobrazených v problémovém výkrese 

v ÚPD seřazený podle obcí.  

 

Tabulka č. 6.2.1: Značené a neznačené problémy v obcích SO ORP Moravská Třebová (problémový 

výkres) I 

OBEC OZNAČENÍ PROBLÉM POPIS PROBLÉMU POZNÁMKA 

Bělá u 

Jevíčka 

ZH1 Hygienická 

závada 

chybí kanalizace nebo ČOV 

(případně obojí) 

chybí splašková 

kanalizace a napojení 

na ČOV 

Bělá u 

Jevíčka 

ZH61 Hygienická 

závada 

na území obce je evidována 

stará ekologická zátěţ - Bělá 

1 

  

Bělá u 

Jevíčka 

  Ohroţení v 

území 

orná půda ohroţená erozí   

Bělá u 

Jevíčka 

  Ohroţení v 

území 

stávající zástavba na 

chráněném loţiskovém 

území (Bělá u Jevíčka) 

  

Bělá u 

Jevíčka 

  Ohroţení v 

území 

stávající zástavba na 

poddolovaném území (Bělá 

u Jevíčka 1, Bělá u Jevíčka 

2, Malonín 2) 

  

Bělá u 

Jevíčka 

  Ohroţení v 

území 

stávající zástavba v 

záplavovém území 

  

Bělá u 

Jevíčka 

  Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch a 

geologie (poddolované 

území, CHLÚ a loţiskové 

území) 

  

Bezděčí u 

Trnávky 

ZD1 Dopravní 

závady 

špatná dopravní obsluha není dopravní 

obsluha v nepracovní 

dny 

Bezděčí u 

Trnávky 

ZH3 Hygienická 

závada 

chybí kanalizace nebo ČOV 

(případně obojí) 

chybí napojení na 

ČOV 

Bezděčí u 

Trnávky 

ZH2 Hygienická 

závada 

problémy se zápachem občasné pachové 

znečištění z obalovny 

Bezděčí u 

Trnávky 

  Ohroţení v 

území 

orná půda ohroţená erozí   

Bezděčí u 

Trnávky 

  Ohroţení v 

území 

stávající zástavba v 

záplavovém území 

  

Bezděčí u 

Trnávky 

  Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch a 

záplavového území Q100 

(tok Jevička a Třebůvka) 

  

Biskupice   Ohroţení v 

území 

orná půda ohroţená erozí   

Biskupice ZU2 Urbanistická 

závada 

brownfields brownfield - 

nevyuţívaný areál 

ZD 

Biskupice ZU12 Urbanistická 

závada 

brownfields   

Biskupice ZU13 Urbanistická 

závada 

brownfields   



EKOTOXA s.r.o.                Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Moravská Třebová 2016 – 4. aktualizace 

 

 132 

OBEC OZNAČENÍ PROBLÉM POPIS PROBLÉMU POZNÁMKA 

Biskupice ZU11 Urbanistická 

závada 

brownfields areál zámku, 

soukromý majetek, 

chátrá 

Borušov ZD2 Dopravní 

závady 

špatná dopravní obsluha není dopravní 

obsluha v nepracovní 

dny 

Borušov ZH6 Hygienická 

závada 

chybí kanalizace nebo ČOV 

(případně obojí) 

chybí splašková 

kanalizace a napojení 

na ČOV 

Borušov ZH5 Hygienická 

závada 

problémy se zápachem občasné pachové 

znečištění z obalovny 

Borušov ZH7 Hygienická 

závada 

znečištění ovzduší a hluk ze 

silniční 

hluk a znečištění 

ovzduší z dopravy 

(I/35) 

Borušov O25 Ohroţení v 

území 

ohroţení sesuvným územím 

lokalita Borušov (sesuv 

aktivní) 

  

Borušov   Ohroţení v 

území 

orná půda ohroţená erozí   

Borušov   Ohroţení v 

území 

stávající zástavba v 

záplavovém území 

  

Borušov   Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch a 

záplavového území Q100 

(tok Mírovka) 

  

Borušov SZ1 Střety záměrů 

vzájemně 

střet vodní cesty DOL a 

zastavitelného území 

  

Březina ZH8 Hygienická 

závada 

na území obce je evidována 

stará ekologická zátěţ - Důl 

Anna - dehtofenolové 

"jezírko" 

  

Březina   Ohroţení v 

území 

orná půda ohroţená erozí   

Březina O2 Ohroţení v 

území 

poddolované území v 

bezprostřední blízkosti 

zástavby (sz okraj obce) 

poddolované území v 

bezprostřední 

blízkosti zástavby (sz 

okraj obce) 

Březina   Ohroţení v 

území 

stávající zástavba na 

chráněném loţiskovém 

území (Bělá u Jevíčka) 

  

Březina   Ohroţení v 

území 

stávající zástavba na 

poddolovaném území 

(Březina u Mor.Třebové 3, 

Březina u Mor.Třebové 5, 

Malonín 2, Šnekov) 

  

Březina   Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch a 

geologie (poddolované 

území, CHLÚ a loţiskové 

území) 

  

Březinky ZD3 Dopravní 

závady 

špatná dopravní obsluha není dopravní 

obsluha v nepracovní 

dny; špatná obsluha v 

pracovní dny 
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OBEC OZNAČENÍ PROBLÉM POPIS PROBLÉMU POZNÁMKA 

Březinky ZH10 Hygienická 

závada 

chybí kanalizace nebo ČOV 

(případně obojí) 

chybí splašková 

kanalizace a napojení 

na ČOV 

Březinky ZH11 Hygienická 

závada 

problémy s kvalitou nebo 

kvantitou pitné vody 

(případně obojí) 

problémy s kvantitou 

pitné vody 

Březinky   Ohroţení v 

území 

orná půda ohroţená erozí   

Březinky   Ohroţení v 

území 

stávající zástavba na 

poddolovaném území 

(Březinky) 

  

Březinky   Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch a 

geologie (poddolované 

území, CHLÚ a loţiskové 

území) 

  

Dětřichov 

u 

Moravské 

Třebové 

ZD4 Dopravní 

závady 

špatná dopravní obsluha není dopravní 

obsluha v nepracovní 

dny; špatná obsluha v 

pracovní dny 

Dětřichov 

u 

Moravské 

Třebové 

ZH13 Hygienická 

závada 

chybí kanalizace nebo ČOV 

(případně obojí) 

chybí splašková 

kanalizace a napojení 

na ČOV 

Dětřichov 

u 

Moravské 

Třebové 

ZH12 Hygienická 

závada 

problémy se zápachem občasné pachové 

znečištění ze 

zemědělské výroby 

Dětřichov 

u 

Moravské 

Třebové 

  Ohroţení v 

území 

orná půda ohroţená erozí   

Dětřichov 

u 

Moravské 

Třebové 

SZ2 Střety záměrů 

vzájemně 

střet vodní cesty DOL a 

zastavitelného území 

  

Dlouhá 

Loučka 

  Dopravní 

závady 

průtah komunikace II. třídy 

(II/368) zastavěným územím 

  

Dlouhá 

Loučka 

ZH14 Hygienická 

závada 

chybí kanalizace nebo ČOV 

(případně obojí) 

obec nemá 

soustavnou 

splaškovou 

kanalizaci 

Dlouhá 

Loučka 

O26 Ohroţení v 

území 

ohroţení sesuvným územím 

lokalita Dlouhá Loučka 

(sesuv aktivní) 

  

Dlouhá 

Loučka 

  Ohroţení v 

území 

orná půda ohroţená erozí   

Dlouhá 

Loučka 

  Ohroţení v 

území 

stávající zástavba v 

záplavovém území 

  

Dlouhá 

Loučka 

  Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch a 

záplavového území Q100 

(tok Třebůvka) 

  

Dlouhá 

Loučka 

ZU26 Urbanistická 

závada 

existence brownfieldu - staré 

kravíny 
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OBEC OZNAČENÍ PROBLÉM POPIS PROBLÉMU POZNÁMKA 

Gruna ZH15 Hygienická 

závada 

znečištění ovzduší a hluk ze 

silniční 

hluk a znečištění 

ovzduší z dopravy 

(I/35) 

Gruna O27 Ohroţení v 

území 

ohroţení sesuvným územím 

lokalita Ţipotín (sesuv 

aktivní) 

  

Gruna   Ohroţení v 

území 

orná půda ohroţená erozí   

Gruna   Ohroţení v 

území 

stávající zástavba v 

záplavovém území 

  

Gruna SZL2 Střety záměrů s 

limity 

střet navrhované silnice D43 

s přírodním parkem 

Bohdalov - Hartinkov 

  

Hartinkov ZD5 Dopravní 

závady 

špatná dopravní obsluha není dopravní 

obsluha v nepracovní 

dny; špatná obsluha v 

pracovní dny 

Hartinkov ZH17 Hygienická 

závada 

chybí kanalizace nebo ČOV 

(případně obojí) 

chybí splašková 

kanalizace a napojení 

na ČOV 

Hartinkov   Ohroţení v 

území 

orná půda ohroţená erozí   

Chornice   Dopravní 

závady 

průtah komunikace II. třídy 

(II/366, II/371) zastavěným 

územím 

  

Chornice ZD7 Dopravní 

závady 

špatná dopravní obsluha špatná dopravní 

obsluha v nepracovní 

dny 

Chornice   Ohroţení v 

území 

orná půda ohroţená erozí   

Chornice   Ohroţení v 

území 

stávající zástavba v 

záplavovém území 

  

Chornice   Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch a 

záplavového území Q100 

(tok Jevička a Kelinky) 

  

Chornice ZU25 Urbanistická 

závada 

existence brownfieldu - 

budova bývalé MŠ 

  

Janůvky ZD8 Dopravní 

závady 

špatná dopravní obsluha není dopravní 

obsluha v nepracovní 

dny; špatná obsluha v 

pracovní dny 

Janůvky   Ohroţení v 

území 

orná půda ohroţená erozí   

Janůvky   Ohroţení v 

území 

stávající zástavba na 

chráněném loţiskovém 

území (Horní Rudná I.) 

  

Janůvky   Ohroţení v 

území 

stávající zástavba na 

poddolovaném území 

(Březina u Mor.Třebové 1, 

Janůvky 1, Janůvky 2, 

Janůvky 3) 
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OBEC OZNAČENÍ PROBLÉM POPIS PROBLÉMU POZNÁMKA 

Janůvky   Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch a 

geologie (poddolované 

území, CHLÚ a loţiskové 

území) 

  

Jaroměřice   Dopravní 

závady 

průtah komunikace II. třídy 

(II/371) zastavěným územím 

  

Jaroměřice O8 Ohroţení v 

území 

ohroţení erozí a přívalovými 

sráţkami; vodní eroze - 

zejména v jarním období 

ohroţení přívalovými 

sráţkami 

Jaroměřice   Ohroţení v 

území 

orná půda ohroţená erozí   

Jaroměřice   Ohroţení v 

území 

stávající zástavba v 

záplavovém území 

  

Jaroměřice   Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch a 

záplavového území Q100 

(tok Jevička) 

  

Jaroměřice ZU5 Urbanistická 

závada 

brownfields brownfields - bývalý 

zemědělský objekt 

(parcela č. st. 16) 

Jevíčko ZH22 Hygienická 

závada 

na území obce je evidována 

stará ekologická zátěţ - 

Kopřivova Zmola 44 

  

Jevíčko ZH21 Hygienická 

závada 

problémy se zápachem občasné pachové 

znečištění ze siláţe z 

bioplynové stanice 

Jevíčko ZH23 Hygienická 

závada 

znečištění ovzduší a hluk ze 

silniční 

hluk z nákladní 

dopravy 

Jevíčko   Ohroţení v 

území 

orná půda ohroţená erozí   

Jevíčko   Ohroţení v 

území 

stávající zástavba na 

chráněném loţiskovém 

území (Bělá u Jevíčka) 

  

Jevíčko   Ohroţení v 

území 

stávající zástavba na 

poddolovaném území 

(Jevíčko-Předměstí 4, Zadní 

Arnoštov 1) 

  

Jevíčko   Ohroţení v 

území 

stávající zástavba v 

záplavovém území 

  

Jevíčko   Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch a 

záplavového území Q100 

(tok Jevička) 

  

Jevíčko ZU15 Urbanistická 

závada 

brownfields bývalé silo-

nevyuţívané, vysoké, 

stíní okolí 

Koruna ZD9 Dopravní 

závady 

špatná dopravní obsluha není dopravní 

obsluha v nepracovní 

dny; špatná obsluha v 

pracovní dny 

Koruna ZH24 Hygienická 

závada 

chybí kanalizace nebo ČOV 

(případně obojí) 

chybí kanalizace a 

napojení na ČOV 

Křenov ZD10 Dopravní 

závady 

nehody na hlavní křiţovatce nehody na hlavní 

křiţovatce 
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Křenov ZH29 Hygienická 

závada 

chybí kanalizace nebo ČOV 

(případně obojí) 

chybí napojení na 

ČOV 

Křenov ZH27 Hygienická 

závada 

na území obce je evidována 

stará ekologická zátěţ - 

Křenov 54 

  

Křenov ZH26 Hygienická 

závada 

problémy se zápachem občasné pachové 

znečištění ze zdrojů 

drůbeţárna 

Křenov ZH28 Hygienická 

závada 

znečištění ovzduší a hluk ze 

silniční 

hluk z dopravy 

Křenov   Ohroţení v 

území 

orná půda ohroţená erozí   

Kunčina ZH31 Hygienická 

závada 

chybí kanalizace nebo ČOV 

(případně obojí) 

obec nemá 

soustavnou 

splaškovou 

kanalizaci 

Kunčina ZH30 Hygienická 

závada 

na území obce je evidována 

stará ekologická zátěţ - 

Faflíkova cesta 

  

Kunčina ZH30 Hygienická 

závada 

na území obce je evidována 

stará ekologická zátěţ - 

Kunčina 215 

  

Kunčina   Ohroţení v 

území 

orná půda ohroţená erozí   

Kunčina   Ohroţení v 

území 

stávající zástavba na 

poddolovaném území (Nová 

Ves u Mor.Třebové 1) 

  

Kunčina SZL1 Střety záměrů s 

limity 

střet navrhované silnice D35 

s NATURA EVL - 

Hřebečovský hřbet 

  

Kunčina   Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch a 

geologie (poddolované 

území, CHLÚ a loţiskové 

území) 

  

Linhartice ZH33 Hygienická 

závada 

na území obce je evidována 

stará ekologická zátěţ - 

Hamperk 

  

Linhartice O28 Ohroţení v 

území 

ohroţení sesuvným územím 

lokalita Moravská Třebová 

(sesuv aktivní) 

  

Linhartice   Ohroţení v 

území 

orná půda ohroţená erozí   

Linhartice   Ohroţení v 

území 

stávající zástavba v 

záplavovém území 

  

Linhartice   Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch a 

záplavového území Q100 

(tok Třebůvka) 

  

Linhartice ZU16 Urbanistická 

závada 

brownfields lokalita není 

zastavěna, v těsné 

blízkosti je ČOV, v 

ÚP určeno k 

průmyslové výrobě 
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Malíkov ZD11 Dopravní 

závady 

špatná dopravní obsluha není dopravní 

obsluha v nepracovní 

dny; špatná obsluha v 

pracovní dny 

Malíkov ZH35 Hygienická 

závada 

chybí kanalizace nebo ČOV 

(případně obojí) 

chybí kanalizace a 

napojení na ČOV 

Malíkov   Ohroţení v 

území 

orná půda ohroţená erozí   

Městečko 

Trnávka 

  Dopravní 

závady 

průtah komunikace II. třídy 

(II/371, II/644) zastavěným 

územím 

  

Městečko 

Trnávka 

ZH37 Hygienická 

závada 

na území obce je evidována 

stará ekologická zátěţ - U 

okálů 77 

  

Městečko 

Trnávka 

ZH36 Hygienická 

závada 

problémy s kvalitou nebo 

kvantitou pitné vody 

(případně obojí) 

problémy s kvantitou 

pitné vody 

Městečko 

Trnávka 

O29 Ohroţení v 

území 

ohroţení sesuvným územím 

lokalita Bohdalov (sesuv 

aktivní) 

  

Městečko 

Trnávka 

  Ohroţení v 

území 

orná půda ohroţená erozí   

Městečko 

Trnávka 

  Ohroţení v 

území 

stávající zástavba na 

poddolovaném území 

(Petrůvka u Městečka 

Trnávky, Stará Roveň 2) 

  

Městečko 

Trnávka 

  Ohroţení v 

území 

stávající zástavba v 

záplavovém území 

  

Městečko 

Trnávka 

SZL2 Střety záměrů s 

limity 

střet navrhované silnice D43 

s přírodním parkem 

Bohdalov - Hartinkov 

  

Městečko 

Trnávka 

  Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch a 

záplavového území Q100 

(tok Třebůvka) 

  

Městečko 

Trnávka 

SZ3 Střety záměrů 

vzájemně 

střet vodní cesty DOL a 

zastavitelného území 

  

Městečko 

Trnávka 

ZU23 Urbanistická 

závada 

existence brownfieldu - 

budova č. p. 56 

  

Městečko 

Trnávka 

ZU24 Urbanistická 

závada 

existence brownfieldu - 

zemědělské stavby Přední 

Arnoštov 

  

Mladějov 

na Moravě 

ZH38 Hygienická 

závada 

chybí kanalizace nebo ČOV 

(případně obojí) 

chybí kanalizace a 

napojení na ČOV 

Mladějov 

na Moravě 

  Ohroţení v 

území 

orná půda ohroţená erozí   

Mladějov 

na Moravě 

  Ohroţení v 

území 

stávající zástavba na 

poddolovaném území 

(Mladějov na Moravě 2) 

  

Mladějov 

na Moravě 

SZL1 Střety záměrů s 

limity 

střet navrhované silnice D35 

s NATURA EVL - 

Hřebečovský hřbet 
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Moravská 

Třebová 

  Dopravní 

závady 

průtah komunikace II. třídy 

(II/368) zastavěným územím 

  

Moravská 

Třebová 

ZH39 Hygienická 

závada 

na území obce je evidována 

stará ekologická zátěţ - 

Horní Boršovský rybník 

  

Moravská 

Třebová 

ZH39 Hygienická 

závada 

na území obce je evidována 

stará ekologická zátěţ - 

skládka Boršov 

  

Moravská 

Třebová 

ZH39 Hygienická 

závada 

na území obce je evidována 

stará ekologická zátěţ - 

skládka Boršov 

  

Moravská 

Třebová 

ZH39 Hygienická 

závada 

na území obce je evidována 

stará ekologická zátěţ - 

skládka Moravská Třebová 

  

Moravská 

Třebová 

ZH32 Hygienická 

závada 

problémy se zápachem občasné pachové 

znečištění z ČOV 

Moravské Tebové 

Moravská 

Třebová 

O15 Ohroţení v 

území 

ohroţení erozí a přívalovými 

sráţkami; vodní eroze - 

zejména v jarním období 

ohroţení přívalovými 

sráţkami, povodněmi 

Moravská 

Třebová 

O30 Ohroţení v 

území 

ohroţení sesuvným územím 

lokalita Boršov (sesuv 

aktivní) 

  

Moravská 

Třebová 

O31 Ohroţení v 

území 

ohroţení sesuvným územím 

lokalita Boršov u 

Mor.Třebové (sesuv aktivní) 

  

Moravská 

Třebová 

O32 Ohroţení v 

území 

ohroţení sesuvným územím 

lokalita Hřebeč (sesuv 

aktivní) 

  

Moravská 

Třebová 

O33 Ohroţení v 

území 

ohroţení sesuvným územím 

lokalita Hřebeč (sesuv 

aktivní) 

  

Moravská 

Třebová 

O34 Ohroţení v 

území 

ohroţení sesuvným územím 

lokalita Koclířov (sesuv 

aktivní) 

  

Moravská 

Třebová 

  Ohroţení v 

území 

orná půda ohroţená erozí   

Moravská 

Třebová 

  Ohroţení v 

území 

stávající zástavba na 

chráněném loţiskovém 

území (Boršov u Moravské 

Třebové, Koclířov III) 

  

Moravská 

Třebová 

  Ohroţení v 

území 

stávající zástavba na 

poddolovaném území 

(Koclířov 2-Boršov) 

  

Moravská 

Třebová 

  Ohroţení v 

území 

stávající zástavba v 

záplavovém území 

  

Moravská 

Třebová 

  Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch a 

záplavového území Q100 

(tok Třebůvka) 

  

Moravská 

Třebová 

ZU17 Urbanistická 

závada 

brownfield společnosti 

Evektor, a.s.- dvě samostatně 

stojící haly, zpevněná plocha 

a garáţe 
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Moravská 

Třebová 

ZU18 Urbanistická 

závada 

brownfield ve vlastnictví 

společnosti Hedva a.s.-staré 

výrobní a skladovací haly 

  

Moravská 

Třebová 

ZU19 Urbanistická 

závada 

brownfield ve vlastnictví 

společnosti OMV Česká 

republika, s.r.o. 

  

Radkov ZD12 Dopravní 

závady 

špatná dopravní obsluha není dopravní 

obsluha v nepracovní 

dny 

Radkov ZH40 Hygienická 

závada 

chybí kanalizace nebo ČOV 

(případně obojí) 

obec nemá 

soustavnou 

splaškovou 

kanalizaci 

Radkov   Ohroţení v 

území 

orná půda ohroţená erozí   

Radkov   Ohroţení v 

území 

stávající zástavba v 

záplavovém území 

  

Radkov SZL2 Střety záměrů s 

limity 

střet navrhované silnice D43 

s přírodním parkem 

Bohdalov - Hartinkov 

  

Radkov   Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch a 

záplavového území Q100 

(tok Třebůvka) 

  

Rozstání   Dopravní 

závady 

průtah komunikace II. třídy 

(II/371) zastavěným územím 

  

Rozstání ZH41 Hygienická 

závada 

chybí kanalizace nebo ČOV 

(případně obojí) 

chybí napojení na 

ČOV 

Rozstání   Ohroţení v 

území 

orná půda ohroţená erozí   

Rozstání   Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch a 

záplavového území Q100 

(tok Třebůvka) 

  

Rozstání ZU9 Urbanistická 

závada 

nedostatek pozemků pro 

výstavbu 

nedostatek pozemků 

pro výstavbu-

objektivní překáţka 

pro rozvoj bydlení 

Rozstání ZU8 Urbanistická 

závada 

zábor 5,5 ha orné půdy na 

FVE 

zábor 5,5 ha orné 

půdy na FVE 

Rychnov 

na Moravě 

ZH42 Hygienická 

závada 

chybí kanalizace nebo ČOV 

(případně obojí) 

chybí splašková 

kanalizace a napojení 

na ČOV 

Rychnov 

na Moravě 

O20 Ohroţení v 

území 

bodový sesuv (u příjezdové 

cesty k domu č.p. 72) 

bodový sesuv (u 

příjezdové cesty k 

domu č.p. 72) 

Rychnov 

na Moravě 

  Ohroţení v 

území 

orná půda ohroţená erozí   

Rychnov 

na Moravě 

  Ohroţení v 

území 

stávající zástavba v 

záplavovém území 

  

Rychnov 

na Moravě 

  Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch a 

záplavového území Q100 

(tok Moravská Sázava) 
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Rychnov 

na Moravě 

ZU20 Urbanistická 

závada 

brownfields velký statek 

Slatina   Dopravní 

závady 

průtah komunikace II. třídy 

(II/368) zastavěným územím 

  

Slatina ZH43 Hygienická 

závada 

na území obce je evidována 

stará ekologická zátěţ - 

skládka Brezinka 

  

Slatina ZH44 Hygienická 

závada 

znečištění ovzduší a hluk ze 

silniční 

hluk z dopravy 

Slatina   Ohroţení v 

území 

orná půda ohroţená erozí   

Slatina   Ohroţení v 

území 

stávající zástavba na 

chráněném loţiskovém 

území (Březinka) 

  

Slatina   Ohroţení v 

území 

stávající zástavba na 

poddolovaném území 

(Březinka) 

  

Slatina O21 Ohroţení v 

území 

úbytek ZPF úbytek ZPF 11 ha 

Slatina   Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch a 

geologie (poddolované 

území, CHLÚ a loţiskové 

území) 

  

Staré 

Město 

  Dopravní 

závady 

průtah komunikace II. třídy 

(II/368) zastavěným územím 

  

Staré 

Město 

ZD13 Dopravní 

závady 

špatná dopravní obsluha špatná dopravní 

obsluha v nepracovní 

dny 

Staré 

Město 

ZH46 Hygienická 

závada 

na území obce je evidována 

stará ekologická zátěţ - 

Goldberk 129 

  

Staré 

Město 

ZH45 Hygienická 

závada 

problémy se zápachem občasné pachové 

znečištění z Drupork 

a.s. Svitavy 

Staré 

Město 

ZH47 Hygienická 

závada 

znečištění ovzduší a hluk ze 

silniční 

hluk z dopravy 

Staré 

Město 

O35 Ohroţení v 

území 

ohroţení sesuvným územím 

lokalita Moravská Třebová 

(sesuv aktivní) 

  

Staré 

Město 

O36 Ohroţení v 

území 

ohroţení sesuvným územím 

lokalita Moravská Třebová 

(sesuv aktivní) 

  

Staré 

Město 

O37 Ohroţení v 

území 

ohroţení sesuvným územím 

lokalita Moravská Třebová 

(sesuv aktivní) 

  

Staré 

Město 

O38 Ohroţení v 

území 

ohroţení sesuvným územím 

lokalita Petrušov (sesuv 

aktivní) 

  

Staré 

Město 

  Ohroţení v 

území 

orná půda ohroţená erozí   

Třebařov   Dopravní 

závady 

průtah komunikace II. třídy 

(II/368) zastavěným územím 

  



EKOTOXA s.r.o.                Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Moravská Třebová 2016 – 4. aktualizace 

 

 141 

OBEC OZNAČENÍ PROBLÉM POPIS PROBLÉMU POZNÁMKA 

Třebařov ZH50 Hygienická 

závada 

na území obce je evidována 

stará ekologická zátěţ - 

Třebařov 145 

  

Třebařov ZH51 Hygienická 

závada 

znečištění ovzduší a hluk ze 

silniční 

hluk z dopravy 

Třebařov   Ohroţení v 

území 

orná půda ohroţená erozí   

Třebařov   Ohroţení v 

území 

stávající zástavba v 

záplavovém území 

  

Útěchov ZH53 Hygienická 

závada 

chybí kanalizace nebo ČOV 

(případně obojí) 

obec nemá 

soustavnou 

splaškovou 

kanalizaci 

Útěchov O39 Ohroţení v 

území 

ohroţení sesuvným územím 

lokalita Útěchov (sesuv 

aktivní) 

  

Útěchov O40 Ohroţení v 

území 

ohroţení sesuvným územím 

lokalita Útěchov (sesuv 

aktivní) 

  

Útěchov   Ohroţení v 

území 

orná půda ohroţená erozí   

Útěchov   Ohroţení v 

území 

stávající zástavba na 

poddolovaném území 

(Útěchov u Mor.Třebové 2) 

  

Útěchov   Ohroţení v 

území 

stávající zástavba v 

záplavovém území 

  

Útěchov O24 Ohroţení v 

území 

úbytek ZPF úbytek ZPF 11 ha 

Útěchov   Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch a 

geologie (poddolované 

území, CHLÚ a loţiskové 

území) 

  

Útěchov   Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch a 

záplavového území Q100 

(tok Třebůvka) 

  

Víska u 

Jevíčka 

ZD14 Dopravní 

závady 

špatná dopravní obsluha není dopravní 

obsluha v nepracovní 

dny 

Víska u 

Jevíčka 

ZH54 Hygienická 

závada 

chybí kanalizace nebo ČOV 

(případně obojí) 

obec nemá 

soustavnou 

splaškovou 

kanalizaci 

Víska u 

Jevíčka 

  Ohroţení v 

území 

orná půda ohroţená erozí   

Víska u 

Jevíčka 

ZU22 Urbanistická 

závada 

existence brownfieldu - 

bývalá škola (č. p. 3) 

  

Vranová 

Lhota 

ZD15 Dopravní 

závady 

špatná dopravní obsluha není dopravní 

obsluha v nepracovní 

dny; špatná obsluha v 

pracovní dny 

Vranová 

Lhota 

ZH56 Hygienická 

závada 

chybí kanalizace nebo ČOV 

(případně obojí) 

obec nemá 

vybudovánu ČOV 
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Vranová 

Lhota 

ZH55 Hygienická 

závada 

na území obce je evidována 

stará ekologická zátěţ - 

Štoly Vranová Lhota 

  

Vranová 

Lhota 

  Ohroţení v 

území 

orná půda ohroţená erozí   

Vranová 

Lhota 

  Ohroţení v 

území 

stávající zástavba v 

záplavovém území 

  

Vranová 

Lhota 

  Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch a 

záplavového území Q100 

(tok Třebůvka) 

  

Vranová 

Lhota 

ZU21 Urbanistická 

závada 

brownfields dlouhodobě chátrající 

areál zámku 

Vráţné ZD16 Dopravní 

závady 

špatná dopravní obsluha není dopravní 

obsluha v nepracovní 

dny 

Vráţné ZH59 Hygienická 

závada 

chybí kanalizace nebo ČOV 

(případně obojí) 

chybí splašková 

kanalizace a napojení 

na ČOV 

Vráţné ZH58 Hygienická 

závada 

na území obce je evidována 

stará ekologická zátěţ - 

Vémole 298 

  

Vysoká ZD17 Dopravní 

závady 

špatná dopravní obsluha není dopravní 

obsluha v nepracovní 

dny 

Vysoká ZH60 Hygienická 

závada 

chybí kanalizace nebo ČOV 

(případně obojí) 

chybí splašková 

kanalizace a napojení 

na ČOV 

Vysoká   Ohroţení v 

území 

orná půda ohroţená erozí   
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Následující tabulka uvádí přehled problémů, střetů a závad zobrazených v problémovém výkrese 

v ÚPD seřazený podle jejich označení.  

 

Tabulka č. 6.2.2: Značené a neznačené problémy v obcích SO ORP Moravská Třebová (problémový 

výkres) II 

OZNAČENÍ OBEC PROBLÉM POPIS PROBLÉMU POZNÁMKA 

O15 Moravská 

Třebová 

Ohroţení v území ohroţení erozí a 

přívalovými sráţkami; 

vodní eroze - zejména v 

jarním období 

ohroţení 

přívalovými 

sráţkami, 

povodněmi 

O2 Březina Ohroţení v území poddolované území v 

bezprostřední blízkosti 

zástavby (sz okraj obce) 

poddolované území 

v bezprostřední 

blízkosti zástavby 

(sz okraj obce) 

O20 Rychnov na 

Moravě 

Ohroţení v území bodový sesuv (u 

příjezdové cesty k domu 

č.p. 72) 

bodový sesuv (u 

příjezdové cesty k 

domu č.p. 72) 

O21 Slatina Ohroţení v území úbytek ZPF úbytek ZPF 11 ha 

O24 Útěchov Ohroţení v území úbytek ZPF úbytek ZPF 11 ha 

O25 Borušov Ohroţení v území ohroţení sesuvným 

územím lokalita Borušov 

(sesuv aktivní) 

  

O26 Dlouhá 

Loučka 

Ohroţení v území ohroţení sesuvným 

územím lokalita Dlouhá 

Loučka (sesuv aktivní) 

  

O27 Gruna Ohroţení v území ohroţení sesuvným 

územím lokalita Ţipotín 

(sesuv aktivní) 

  

O28 Linhartice Ohroţení v území ohroţení sesuvným 

územím lokalita 

Moravská Třebová (sesuv 

aktivní) 

  

O29 Městečko 

Trnávka 

Ohroţení v území ohroţení sesuvným 

územím lokalita Bohdalov 

(sesuv aktivní) 

  

O30 Moravská 

Třebová 

Ohroţení v území ohroţení sesuvným 

územím lokalita Boršov 

(sesuv aktivní) 

  

O31 Moravská 

Třebová 

Ohroţení v území ohroţení sesuvným 

územím lokalita Boršov u 

Mor.Třebové (sesuv 

aktivní) 

  

O32 Moravská 

Třebová 

Ohroţení v území ohroţení sesuvným 

územím lokalita Hřebeč 

(sesuv aktivní) 

  

O33 Moravská 

Třebová 

Ohroţení v území ohroţení sesuvným 

územím lokalita Hřebeč 

(sesuv aktivní) 

  

O34 Moravská 

Třebová 

Ohroţení v území ohroţení sesuvným 

územím lokalita Koclířov 

(sesuv aktivní) 

  

O35 Staré Město Ohroţení v území ohroţení sesuvným 

územím lokalita 

Moravská Třebová (sesuv 
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OZNAČENÍ OBEC PROBLÉM POPIS PROBLÉMU POZNÁMKA 

aktivní) 

O36 Staré Město Ohroţení v území ohroţení sesuvným 

územím lokalita 

Moravská Třebová (sesuv 

aktivní) 

  

O37 Staré Město Ohroţení v území ohroţení sesuvným 

územím lokalita 

Moravská Třebová (sesuv 

aktivní) 

  

O38 Staré Město Ohroţení v území ohroţení sesuvným 

územím lokalita Petrušov 

(sesuv aktivní) 

  

O39 Útěchov Ohroţení v území ohroţení sesuvným 

územím lokalita Útěchov 

(sesuv aktivní) 

  

O40 Útěchov Ohroţení v území ohroţení sesuvným 

územím lokalita Útěchov 

(sesuv aktivní) 

  

O8 Jaroměřice Ohroţení v území ohroţení erozí a 

přívalovými sráţkami; 

vodní eroze - zejména v 

jarním období 

ohroţení 

přívalovými 

sráţkami 

SZ1 Borušov Střety záměrů 

vzájemně 

střet vodní cesty DOL a 

zastavitelného území 

  

SZ2 Dětřichov u 

Moravské 

Třebové 

Střety záměrů 

vzájemně 

střet vodní cesty DOL a 

zastavitelného území 

  

SZ3 Městečko 

Trnávka 

Střety záměrů 

vzájemně 

střet vodní cesty DOL a 

zastavitelného území 

  

SZL1 Kunčina Střety záměrů s 

limity 

střet navrhované silnice 

D35 s NATURA EVL - 

Hřebečovský hřbet 

  

SZL1 Mladějov na 

Moravě 

Střety záměrů s 

limity 

střet navrhované silnice 

D35 s NATURA EVL - 

Hřebečovský hřbet 

  

SZL2 Gruna Střety záměrů s 

limity 

střet navrhované silnice 

D43 s přírodním parkem 

Bohdalov - Hartinkov 

  

SZL2 Městečko 

Trnávka 

Střety záměrů s 

limity 

střet navrhované silnice 

D43 s přírodním parkem 

Bohdalov - Hartinkov 

  

SZL2 Radkov Střety záměrů s 

limity 

střet navrhované silnice 

D43 s přírodním parkem 

Bohdalov - Hartinkov 

  

ZD1 Bezděčí u 

Trnávky 

Dopravní závady špatná dopravní obsluha není dopravní 

obsluha v 

nepracovní dny 

ZD10 Křenov Dopravní závady nehody na hlavní 

křiţovatce 

nehody na hlavní 

křiţovatce 

ZD11 Malíkov Dopravní závady špatná dopravní obsluha není dopravní 

obsluha v 

nepracovní dny; 

špatná obsluha v 
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OZNAČENÍ OBEC PROBLÉM POPIS PROBLÉMU POZNÁMKA 

pracovní dny 

ZD12 Radkov Dopravní závady špatná dopravní obsluha není dopravní 

obsluha v 

nepracovní dny 

ZD13 Staré Město Dopravní závady špatná dopravní obsluha špatná dopravní 

obsluha v 

nepracovní dny 

ZD14 Víska u 

Jevíčka 

Dopravní závady špatná dopravní obsluha není dopravní 

obsluha v 

nepracovní dny 

ZD15 Vranová 

Lhota 

Dopravní závady špatná dopravní obsluha není dopravní 

obsluha v 

nepracovní dny; 

špatná obsluha v 

pracovní dny 

ZD16 Vráţné Dopravní závady špatná dopravní obsluha není dopravní 

obsluha v 

nepracovní dny 

ZD17 Vysoká Dopravní závady špatná dopravní obsluha není dopravní 

obsluha v 

nepracovní dny 

ZD2 Borušov Dopravní závady špatná dopravní obsluha není dopravní 

obsluha v 

nepracovní dny 

ZD3 Březinky Dopravní závady špatná dopravní obsluha není dopravní 

obsluha v 

nepracovní dny; 

špatná obsluha v 

pracovní dny 

ZD4 Dětřichov u 

Moravské 

Třebové 

Dopravní závady špatná dopravní obsluha není dopravní 

obsluha v 

nepracovní dny; 

špatná obsluha v 

pracovní dny 

ZD5 Hartinkov Dopravní závady špatná dopravní obsluha není dopravní 

obsluha v 

nepracovní dny; 

špatná obsluha v 

pracovní dny 

ZD7 Chornice Dopravní závady špatná dopravní obsluha špatná dopravní 

obsluha v 

nepracovní dny 

ZD8 Janůvky Dopravní závady špatná dopravní obsluha není dopravní 

obsluha v 

nepracovní dny; 

špatná obsluha v 

pracovní dny 

ZD9 Koruna Dopravní závady špatná dopravní obsluha není dopravní 

obsluha v 

nepracovní dny; 

špatná obsluha v 

pracovní dny 

ZH1 Bělá u Hygienická chybí kanalizace nebo chybí splašková 
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OZNAČENÍ OBEC PROBLÉM POPIS PROBLÉMU POZNÁMKA 

Jevíčka závada ČOV (případně obojí) kanalizace a 

napojení na ČOV 

ZH10 Březinky Hygienická 

závada 

chybí kanalizace nebo 

ČOV (případně obojí) 

chybí splašková 

kanalizace a 

napojení na ČOV 

ZH11 Březinky Hygienická 

závada 

problémy s kvalitou nebo 

kvantitou pitné vody 

(případně obojí) 

problémy s 

kvantitou pitné 

vody 

ZH12 Dětřichov u 

Moravské 

Třebové 

Hygienická 

závada 

problémy se zápachem občasné pachové 

znečištění ze 

zemědělské výroby 

ZH13 Dětřichov u 

Moravské 

Třebové 

Hygienická 

závada 

chybí kanalizace nebo 

ČOV (případně obojí) 

chybí splašková 

kanalizace a 

napojení na ČOV 

ZH14 Dlouhá 

Loučka 

Hygienická 

závada 

chybí kanalizace nebo 

ČOV (případně obojí) 

obec nemá 

soustavnou 

splaškovou 

kanalizaci 

ZH15 Gruna Hygienická 

závada 

znečištění ovzduší a hluk 

ze silniční 

hluk a znečištění 

ovzduší z dopravy 

(I/35) 

ZH17 Hartinkov Hygienická 

závada 

chybí kanalizace nebo 

ČOV (případně obojí) 

chybí splašková 

kanalizace a 

napojení na ČOV 

ZH2 Bezděčí u 

Trnávky 

Hygienická 

závada 

problémy se zápachem občasné pachové 

znečištění z 

obalovny 

ZH21 Jevíčko Hygienická 

závada 

problémy se zápachem občasné pachové 

znečištění ze siláţe 

z bioplynové stanice 

ZH22 Jevíčko Hygienická 

závada 

na území obce je 

evidována stará 

ekologická zátěţ - 

Kopřivova Zmola 44 

  

ZH23 Jevíčko Hygienická 

závada 

znečištění ovzduší a hluk 

ze silniční 

hluk z nákladní 

dopravy 

ZH24 Koruna Hygienická 

závada 

chybí kanalizace nebo 

ČOV (případně obojí) 

chybí kanalizace a 

napojení na ČOV 

ZH26 Křenov Hygienická 

závada 

problémy se zápachem občasné pachové 

znečištění ze zdrojů 

drůbeţárna 

ZH27 Křenov Hygienická 

závada 

na území obce je 

evidována stará 

ekologická zátěţ - Křenov 

54 

  

ZH28 Křenov Hygienická 

závada 

znečištění ovzduší a hluk 

ze silniční 

hluk z dopravy 

ZH29 Křenov Hygienická 

závada 

chybí kanalizace nebo 

ČOV (případně obojí) 

chybí napojení na 

ČOV 

ZH3 Bezděčí u 

Trnávky 

Hygienická 

závada 

chybí kanalizace nebo 

ČOV (případně obojí) 

chybí napojení na 

ČOV 

ZH30 Kunčina Hygienická 

závada 

na území obce je 

evidována stará 
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OZNAČENÍ OBEC PROBLÉM POPIS PROBLÉMU POZNÁMKA 

ekologická zátěţ - 

Faflíkova cesta 

ZH30 Kunčina Hygienická 

závada 

na území obce je 

evidována stará 

ekologická zátěţ - 

Kunčina 215 

  

ZH31 Kunčina Hygienická 

závada 

chybí kanalizace nebo 

ČOV (případně obojí) 

obec nemá 

soustavnou 

splaškovou 

kanalizaci 

ZH32 Moravská 

Třebová 

Hygienická 

závada 

problémy se zápachem občasné pachové 

znečištění z ČOV 

Moravské Tebové 

ZH33 Linhartice Hygienická 

závada 

na území obce je 

evidována stará 

ekologická zátěţ - 

Hamperk 

  

ZH35 Malíkov Hygienická 

závada 

chybí kanalizace nebo 

ČOV (případně obojí) 

chybí kanalizace a 

napojení na ČOV 

ZH36 Městečko 

Trnávka 

Hygienická 

závada 

problémy s kvalitou nebo 

kvantitou pitné vody 

(případně obojí) 

problémy s 

kvantitou pitné 

vody 

ZH37 Městečko 

Trnávka 

Hygienická 

závada 

na území obce je 

evidována stará 

ekologická zátěţ - U 

okálů 77 

  

ZH38 Mladějov na 

Moravě 

Hygienická 

závada 

chybí kanalizace nebo 

ČOV (případně obojí) 

chybí kanalizace a 

napojení na ČOV 

ZH39 Moravská 

Třebová 

Hygienická 

závada 

na území obce je 

evidována stará 

ekologická zátěţ - Horní 

Boršovský rybník 

  

ZH39 Moravská 

Třebová 

Hygienická 

závada 

na území obce je 

evidována stará 

ekologická zátěţ - skládka 

Boršov 

  

ZH39 Moravská 

Třebová 

Hygienická 

závada 

na území obce je 

evidována stará 

ekologická zátěţ - skládka 

Boršov 

  

ZH39 Moravská 

Třebová 

Hygienická 

závada 

na území obce je 

evidována stará 

ekologická zátěţ - skládka 

Moravská Třebová 

  

ZH40 Radkov Hygienická 

závada 

chybí kanalizace nebo 

ČOV (případně obojí) 

obec nemá 

soustavnou 

splaškovou 

kanalizaci 

ZH41 Rozstání Hygienická 

závada 

chybí kanalizace nebo 

ČOV (případně obojí) 

chybí napojení na 

ČOV 

ZH42 Rychnov na 

Moravě 

Hygienická 

závada 

chybí kanalizace nebo 

ČOV (případně obojí) 

chybí splašková 

kanalizace a 

napojení na ČOV 
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OZNAČENÍ OBEC PROBLÉM POPIS PROBLÉMU POZNÁMKA 

ZH43 Slatina Hygienická 

závada 

na území obce je 

evidována stará 

ekologická zátěţ - skládka 

Brezinka 

  

ZH44 Slatina Hygienická 

závada 

znečištění ovzduší a hluk 

ze silniční 

hluk z dopravy 

ZH45 Staré Město Hygienická 

závada 

problémy se zápachem občasné pachové 

znečištění z 

Drupork a.s. 

Svitavy 

ZH46 Staré Město Hygienická 

závada 

na území obce je 

evidována stará 

ekologická zátěţ - 

Goldberk 129 

  

ZH47 Staré Město Hygienická 

závada 

znečištění ovzduší a hluk 

ze silniční 

hluk z dopravy 

ZH5 Borušov Hygienická 

závada 

problémy se zápachem občasné pachové 

znečištění z 

obalovny 

ZH50 Třebařov Hygienická 

závada 

na území obce je 

evidována stará 

ekologická zátěţ - 

Třebařov 145 

  

ZH51 Třebařov Hygienická 

závada 

znečištění ovzduší a hluk 

ze silniční 

hluk z dopravy 

ZH53 Útěchov Hygienická 

závada 

chybí kanalizace nebo 

ČOV (případně obojí) 

obec nemá 

soustavnou 

splaškovou 

kanalizaci 

ZH54 Víska u 

Jevíčka 

Hygienická 

závada 

chybí kanalizace nebo 

ČOV (případně obojí) 

obec nemá 

soustavnou 

splaškovou 

kanalizaci 

ZH55 Vranová 

Lhota 

Hygienická 

závada 

na území obce je 

evidována stará 

ekologická zátěţ - Štoly 

Vranová Lhota 

  

ZH56 Vranová 

Lhota 

Hygienická 

závada 

chybí kanalizace nebo 

ČOV (případně obojí) 

obec nemá 

vybudovánu ČOV 

ZH58 Vráţné Hygienická 

závada 

na území obce je 

evidována stará 

ekologická zátěţ - Vémole 

298 

  

ZH59 Vráţné Hygienická 

závada 

chybí kanalizace nebo 

ČOV (případně obojí) 

chybí splašková 

kanalizace a 

napojení na ČOV 

ZH6 Borušov Hygienická 

závada 

chybí kanalizace nebo 

ČOV (případně obojí) 

chybí splašková 

kanalizace a 

napojení na ČOV 

ZH60 Vysoká Hygienická 

závada 

chybí kanalizace nebo 

ČOV (případně obojí) 

chybí splašková 

kanalizace a 

napojení na ČOV 

ZH61 Bělá u Hygienická na území obce je   
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OZNAČENÍ OBEC PROBLÉM POPIS PROBLÉMU POZNÁMKA 

Jevíčka závada evidována stará 

ekologická zátěţ - Bělá 1 

ZH7 Borušov Hygienická 

závada 

znečištění ovzduší a hluk 

ze silniční 

hluk a znečištění 

ovzduší z dopravy 

(I/35) 

ZH8 Březina Hygienická 

závada 

na území obce je 

evidována stará 

ekologická zátěţ - Důl 

Anna - dehtofenolové 

"jezírko" 

  

ZU11 Biskupice Urbanistická 

závada 

brownfields areál zámku, 

soukromý majetek, 

chátrá 

ZU12 Biskupice Urbanistická 

závada 

brownfields   

ZU13 Biskupice Urbanistická 

závada 

brownfields   

ZU15 Jevíčko Urbanistická 

závada 

brownfields bývalé silo-

nevyuţívané, 

vysoké, stíní okolí 

ZU16 Linhartice Urbanistická 

závada 

brownfields lokalita není 

zastavěna, v těsné 

blízkosti je ČOV, v 

ÚP určeno k 

průmyslové výrobě 

ZU17 Moravská 

Třebová 

Urbanistická 

závada 

brownfield společnosti 

Evektor, a.s.- dvě 

samostatně stojící haly, 

zpevněná plocha a garáţe 

  

ZU18 Moravská 

Třebová 

Urbanistická 

závada 

brownfield ve vlastnictví 

společnosti Hedva a.s.-

staré výrobní a skladovací 

haly 

  

ZU19 Moravská 

Třebová 

Urbanistická 

závada 

brownfield ve vlastnictví 

společnosti OMV Česká 

republika, s.r.o. 

  

ZU2 Biskupice Urbanistická 

závada 

brownfields brownfield - 

nevyuţívaný areál 

ZD 

ZU20 Rychnov na 

Moravě 

Urbanistická 

závada 

brownfields velký statek 

ZU21 Vranová 

Lhota 

Urbanistická 

závada 

brownfields dlouhodobě 

chátrající areál 

zámku 

ZU22 Víska u 

Jevíčka 

Urbanistická 

závada 

existence brownfieldu - 

bývalá škola (č. p. 3) 

  

ZU23 Městečko 

Trnávka 

Urbanistická 

závada 

existence brownfieldu - 

budova č. p. 56 

  

ZU24 Městečko 

Trnávka 

Urbanistická 

závada 

existence brownfieldu - 

zemědělské stavby Přední 

Arnoštov 

  

ZU25 Chornice Urbanistická 

závada 

existence brownfieldu - 

budova bývalé MŠ 
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ZU26 Dlouhá 

Loučka 

Urbanistická 

závada 

existence brownfieldu - 

staré kravíny 

  

ZU5 Jaroměřice Urbanistická 

závada 

brownfields brownfields - 

bývalý zemědělský 

objekt (parcela č. st. 

16) 

ZU8 Rozstání Urbanistická 

závada 

zábor 5,5 ha orné půdy na 

FVE 

zábor 5,5 ha orné 

půdy na FVE 

ZU9 Rozstání Urbanistická 

závada 

nedostatek pozemků pro 

výstavbu 

nedostatek pozemků 

pro výstavbu-

objektivní překáţka 

pro rozvoj bydlení 

  Bělá u 

Jevíčka 

Ohroţení v území orná půda ohroţená erozí   

  Bělá u 

Jevíčka 

Ohroţení v území stávající zástavba na 

chráněném loţiskovém 

území (Bělá u Jevíčka) 

  

  Bělá u 

Jevíčka 

Ohroţení v území stávající zástavba na 

poddolovaném území 

(Bělá u Jevíčka 1, Bělá u 

Jevíčka 2, Malonín 2) 

  

  Bělá u 

Jevíčka 

Ohroţení v území stávající zástavba v 

záplavovém území 

  

  Bělá u 

Jevíčka 

Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch 

a geologie (poddolované 

území, CHLÚ a loţiskové 

území) 

  

  Bezděčí u 

Trnávky 

Ohroţení v území orná půda ohroţená erozí   

  Bezděčí u 

Trnávky 

Ohroţení v území stávající zástavba v 

záplavovém území 

  

  Bezděčí u 

Trnávky 

Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch 

a záplavového území 

Q100 (tok Jevička a 

Třebůvka) 

  

  Biskupice Ohroţení v území orná půda ohroţená erozí   

  Borušov Ohroţení v území orná půda ohroţená erozí   

  Borušov Ohroţení v území stávající zástavba v 

záplavovém území 

  

  Borušov Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch 

a záplavového území 

Q100 (tok Mírovka) 

  

  Březina Ohroţení v území orná půda ohroţená erozí   

  Březina Ohroţení v území stávající zástavba na 

chráněném loţiskovém 

území (Bělá u Jevíčka) 

  

  Březina Ohroţení v území stávající zástavba na 

poddolovaném území 

(Březina u Mor.Třebové 

3, Březina u Mor.Třebové 

5, Malonín 2, Šnekov) 

  

  Březina Střety záměrů s střet zastavitelných ploch   
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limity a geologie (poddolované 

území, CHLÚ a loţiskové 

území) 

  Březinky Ohroţení v území orná půda ohroţená erozí   

  Březinky Ohroţení v území stávající zástavba na 

poddolovaném území 

(Březinky) 

  

  Březinky Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch 

a geologie (poddolované 

území, CHLÚ a loţiskové 

území) 

  

  Dětřichov u 

Moravské 

Třebové 

Ohroţení v území orná půda ohroţená erozí   

  Dlouhá 

Loučka 

Dopravní závady průtah komunikace II. 

třídy (II/368) zastavěným 

územím 

  

  Dlouhá 

Loučka 

Ohroţení v území orná půda ohroţená erozí   

  Dlouhá 

Loučka 

Ohroţení v území stávající zástavba v 

záplavovém území 

  

  Dlouhá 

Loučka 

Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch 

a záplavového území 

Q100 (tok Třebůvka) 

  

  Gruna Ohroţení v území orná půda ohroţená erozí   

  Gruna Ohroţení v území stávající zástavba v 

záplavovém území 

  

  Hartinkov Ohroţení v území orná půda ohroţená erozí   

  Chornice Dopravní závady průtah komunikace II. 

třídy (II/366, II/371) 

zastavěným územím 

  

  Chornice Ohroţení v území orná půda ohroţená erozí   

  Chornice Ohroţení v území stávající zástavba v 

záplavovém území 

  

  Chornice Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch 

a záplavového území 

Q100 (tok Jevička a 

Kelinky) 

  

  Janůvky Ohroţení v území orná půda ohroţená erozí   

  Janůvky Ohroţení v území stávající zástavba na 

chráněném loţiskovém 

území (Horní Rudná I.) 

  

  Janůvky Ohroţení v území stávající zástavba na 

poddolovaném území 

(Březina u Mor.Třebové 

1, Janůvky 1, Janůvky 2, 

Janůvky 3) 

  

  Janůvky Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch 

a geologie (poddolované 

území, CHLÚ a loţiskové 

území) 

  

  Jaroměřice Dopravní závady průtah komunikace II.   
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třídy (II/371) zastavěným 

územím 

  Jaroměřice Ohroţení v území orná půda ohroţená erozí   

  Jaroměřice Ohroţení v území stávající zástavba v 

záplavovém území 

  

  Jaroměřice Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch 

a záplavového území 

Q100 (tok Jevička) 

  

  Jevíčko Ohroţení v území orná půda ohroţená erozí   

  Jevíčko Ohroţení v území stávající zástavba na 

chráněném loţiskovém 

území (Bělá u Jevíčka) 

  

  Jevíčko Ohroţení v území stávající zástavba na 

poddolovaném území 

(Jevíčko-Předměstí 4, 

Zadní Arnoštov 1) 

  

  Jevíčko Ohroţení v území stávající zástavba v 

záplavovém území 

  

  Jevíčko Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch 

a záplavového území 

Q100 (tok Jevička) 

  

  Křenov Ohroţení v území orná půda ohroţená erozí   

  Kunčina Ohroţení v území orná půda ohroţená erozí   

  Kunčina Ohroţení v území stávající zástavba na 

poddolovaném území 

(Nová Ves u Mor.Třebové 

1) 

  

  Kunčina Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch 

a geologie (poddolované 

území, CHLÚ a loţiskové 

území) 

  

  Linhartice Ohroţení v území orná půda ohroţená erozí   

  Linhartice Ohroţení v území stávající zástavba v 

záplavovém území 

  

  Linhartice Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch 

a záplavového území 

Q100 (tok Třebůvka) 

  

  Malíkov Ohroţení v území orná půda ohroţená erozí   

  Městečko 

Trnávka 

Dopravní závady průtah komunikace II. 

třídy (II/371, II/644) 

zastavěným územím 

  

  Městečko 

Trnávka 

Ohroţení v území orná půda ohroţená erozí   

  Městečko 

Trnávka 

Ohroţení v území stávající zástavba na 

poddolovaném území 

(Petrůvka u Městečka 

Trnávky, Stará Roveň 2) 

  

  Městečko 

Trnávka 

Ohroţení v území stávající zástavba v 

záplavovém území 

  

  Městečko 

Trnávka 

Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch 

a záplavového území 

Q100 (tok Třebůvka) 
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  Mladějov na 

Moravě 

Ohroţení v území orná půda ohroţená erozí   

  Mladějov na 

Moravě 

Ohroţení v území stávající zástavba na 

poddolovaném území 

(Mladějov na Moravě 2) 

  

  Moravská 

Třebová 

Dopravní závady průtah komunikace II. 

třídy (II/368) zastavěným 

územím 

  

  Moravská 

Třebová 

Ohroţení v území orná půda ohroţená erozí   

  Moravská 

Třebová 

Ohroţení v území stávající zástavba na 

chráněném loţiskovém 

území (Boršov u 

Moravské Třebové, 

Koclířov III) 

  

  Moravská 

Třebová 

Ohroţení v území stávající zástavba na 

poddolovaném území 

(Koclířov 2-Boršov) 

  

  Moravská 

Třebová 

Ohroţení v území stávající zástavba v 

záplavovém území 

  

  Moravská 

Třebová 

Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch 

a záplavového území 

Q100 (tok Třebůvka) 

  

  Radkov Ohroţení v území orná půda ohroţená erozí   

  Radkov Ohroţení v území stávající zástavba v 

záplavovém území 

  

  Radkov Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch 

a záplavového území 

Q100 (tok Třebůvka) 

  

  Rozstání Dopravní závady průtah komunikace II. 

třídy (II/371) zastavěným 

územím 

  

  Rozstání Ohroţení v území orná půda ohroţená erozí   

  Rozstání Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch 

a záplavového území 

Q100 (tok Třebůvka) 

  

  Rychnov na 

Moravě 

Ohroţení v území orná půda ohroţená erozí   

  Rychnov na 

Moravě 

Ohroţení v území stávající zástavba v 

záplavovém území 

  

  Rychnov na 

Moravě 

Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch 

a záplavového území 

Q100 (tok Moravská 

Sázava) 

  

  Slatina Dopravní závady průtah komunikace II. 

třídy (II/368) zastavěným 

územím 

  

  Slatina Ohroţení v území orná půda ohroţená erozí   

  Slatina Ohroţení v území stávající zástavba na 

chráněném loţiskovém 

území (Březinka) 

  

  Slatina Ohroţení v území stávající zástavba na   
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poddolovaném území 

(Březinka) 

  Slatina Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch 

a geologie (poddolované 

území, CHLÚ a loţiskové 

území) 

  

  Staré Město Dopravní závady průtah komunikace II. 

třídy (II/368) zastavěným 

územím 

  

  Staré Město Ohroţení v území orná půda ohroţená erozí   

  Třebařov Dopravní závady průtah komunikace II. 

třídy (II/368) zastavěným 

územím 

  

  Třebařov Ohroţení v území orná půda ohroţená erozí   

  Třebařov Ohroţení v území stávající zástavba v 

záplavovém území 

  

  Útěchov Ohroţení v území orná půda ohroţená erozí   

  Útěchov Ohroţení v území stávající zástavba na 

poddolovaném území 

(Útěchov u Mor.Třebové 

2) 

  

  Útěchov Ohroţení v území stávající zástavba v 

záplavovém území 

  

  Útěchov Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch 

a geologie (poddolované 

území, CHLÚ a loţiskové 

území) 

  

  Útěchov Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch 

a záplavového území 

Q100 (tok Třebůvka) 

  

  Víska u 

Jevíčka 

Ohroţení v území orná půda ohroţená erozí   

  Vranová 

Lhota 

Ohroţení v území orná půda ohroţená erozí   

  Vranová 

Lhota 

Ohroţení v území stávající zástavba v 

záplavovém území 

  

  Vranová 

Lhota 

Střety záměrů s 

limity 

střet zastavitelných ploch 

a záplavového území 

Q100 (tok Třebůvka) 

  

  Vysoká Ohroţení v území orná půda ohroţená erozí   
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7 ZÁVĚR 
 

V rámci této práce byly zpracovány podklady pro RURU včetně tří vyţadovaných výkresů, 

poţadovaná témata včetně SWOT analýz, které shrnují pro dané území její silné a slabé stránky, 

příleţitosti a hrozby.  

 

Součástí vlastních témat je i zpracování problémových oblastí, z nichţ některé jsou určeny pro řešení 

v územně plánovací dokumentaci, jiné problémy jsou definovány obecněji. Současně byly 

v aktualizaci RURU tabulkově zpracovány problémy po obcích a jejich číselné propojení 

s problémovým výkresem. 

 

7.1 HODNOCENÍ METODIKY RURÚ 
 

Hodnocení stavu/vývoje jednotlivých indikátorů a témat vychází z dat různě „starých“. Některá data 

jsou zjišťována a tedy i k dispozici relativně často (s frekvencí i několikrát za rok, např. data o 

nezaměstnanosti). Jiná data jsou zjišťována a zejména na odborných pracovištích verifikována i 

s dvouletým zpoţděním (imisní data o znečištění atmosféry a následně vyhlašování oblastí se 

zhoršenou kvalitou ovzduší z pětiletých průměrů imisních koncentrací). Další data jsou poměrně 

konstantní a neměnná (poddolovaná území) nebo se jedná o data získaná při speciálních šetřeních 

ČSÚ (1x/10 let) a získat tato data v novější, aktuální verzi platné k danému roku 2011 není v podstatě 

moţné (vyjíţďky a dojíţďky do škol a zaměstnání). Pro hodnocení byla pouţita nejaktuálnější 

dostupná data pro danou oblast v době zpracování daných témat. 

Je logické, ţe informace v kaţdém písemném materiálu zastarávají (vypracované strategie a koncepce 

daných území) vzhledem k měnícím se podmínkám (zejména ekonomickým – např. nezaměstnanost). 

Navrţené, zpracované a vyhodnocené indikátory nemohou a ani se nesnaţí popsat komplexně reálný 

stav/vývoj území v celém jeho rozsahu, ale jde spíše o popsání „vrcholu ledovce“, vybrání těch 

hlavních oblastí, které charakterizují stav/vývoj v jednotlivých pilířích udrţitelného rozvoje území. Na 

základě (nejen) těchto indikátorů byly v řešených tématech identifikovány především problematické 

oblasti. Pouţití metodiky indikátorů navíc umoţňuje porovnat jednotlivé obce správního obvodu mezi 

sebou a v určitých případech i s hodnotou pro vyšší územní celek. 

Je moţno i nadále diskutovat o vhodnosti a případně i účelnosti jednotlivých indikátorů, stejně jako o 

metodě hodnocení vyváţenosti pilířů udrţitelného rozvoje území, je však vhodné a nezbytné si 

uvědomit, ţe se jedná o páté vyhodnocení RURÚ (čtvrtá úplná aktualizace) a je moţno na něj 

v budoucnu navázat buď opětovným vyhodnocením všech jiţ zpracovaných indikátorů, případně 

indikátorů nově navrţených (nebo patřičně upravených), které mohou lépe vystihovat potřeby 

územního plánování (např. indikátor sesuvné a poddolované území navrţený v roce 2008 (vztaţen na 

plochu celé obce) byl v roce 2010 vypuštěn a v roce 2012 byl zpracován a vyhodnocen nový indikátor 

vztaţený na zastavěné území obce).  

Tento materiál nemůţe nahradit speciální a relativně nákladné strategické a koncepční materiály 

vypracované pro dané oblasti rozvoje (ať uţ na úrovni kraje, mikroregionů nebo obcí) a stejně tak 

nemůţe nahradit průzkumy a rozbory daného území jednotlivých obcí při zadání a zejména při 

zpracování územních plánů obcí. Je to jen jeden z podkladů pro zadání a vypracování územních plánů 

obcí. 

 

Předloţený dokument naopak přináší celkový pohled na území v širokém spektru jeho specifik a 

vlastností napříč mnoha obory. Snaţí se o analýzu a syntézu informací vedoucí k posouzení 

udrţitelného rozvoje daného území a vykreslení průmětu zjištěných jevů a problémů v území do 

procesu územního plánování včetně návrhu námětů pro územní plánování a územní politiku. 

Zařazeny jsou zde také takové jevy a problémy, jejichţ sledování a řešení je v zájmu 

udrţitelného rozvoje území a s územním plánováním souvisejí jen sekundárně. 
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 Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR:  http://drusop.nature.cz 

 Český statistický úřad www.czso.cz 

 ČSÚ-aktuální údaje za všechny obce ČR: 

https://www.czso.cz/csu/czso/csu_a_uzemne_analyticke_podklady 

 

 

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 

 Český statistický úřad (www.czso.cz) 

 Český úřad zeměměřičský a katastrální (http://www.cuzk.cz/) 

 Přírodní lesní oblasti (www.mezistromy.cz)  

 

 

http://www.mapy.cz/
http://geoportal.gov.cz/
http://heis.vuv.cz/
http://www.chmi.cz/
http://drusop.nature.cz/
http://www.czso.cz/
https://www.czso.cz/csu/czso/csu_a_uzemne_analyticke_podklady
http://www.czso.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.mezistromy.cz/
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Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

 

 Jízdní řády ČD a autobusových dopravců, říjen 2016 

 Internetové stránky obcí 

 Sčítání dopravy 2010 - http://www.scitani2010.rsd.cz 

 Český statistický úřad - http://www.czso.cz 

 Přehled udělených licencí ERU - http://licence.eru.cz 

 KORDIS JmK - http://www.idsjmk.cz 

 Politika územního rozvoje ČR, vč. Aktualizace č. 1 (2015) 

 Ministerstvo dopravy ČR - http://www.mdcr.cz 

 Nové pojetí dálniční sítě (2015) 

 Ředitelsví silnic a dálnic ČR - http://www.rsd.cz 

 Správa ţelezniční dopravní cesty, s. o.  - http://www.szdc.cz 

 O2 mapa pokrytí - http://www.o2.cz/osobni/199436-mapa_pokryti_a_prodejen/ 

 T-Mobile – mapa pokrytí  - http://www.t-mobile.cz/web/cz/podpora/mapa-pokryti 

 Síť Vodafonu - http://www.vodafone.cz/mapa-pokryti/ 

 Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (2010, aktualizace 2014) 

 Koncepce cyklo a in-line turistiky v Pardubickém kraji (2016) 

 Internetový jízdní řád IDOS - (http://jizdnirady.idnes.cz) 

 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje - aktualizace (2015) 

 Územní energetická koncepce Pardubického kraje (2005) 

 Plán rozvoje přenosové soustavy České republiky 2014 – 2023 (2014) 

 Strategický plán města Moravská Třebová (2008) 

 Hlaváč, V., Anděl, P. Metodická příručka k zajišťování průchodnosti dálničních komunikací 

pro volně ţijící ţivočichy, AOPK: Praha, 2001, 51 s. 

 Směrnice č. 91/271 EHS, o čištění městských odpadních vod 

 Zákon o pozemních komunikacích 13/1997 Sb 

 

 

Sociodemografické podmínky 

 

 Český statistický úřad - http://www.czso.cz/ 

 Databáze demografických údajů za obce 

 Sčítání lidu, domů a bytů 2011 

 Veřejná databáze 

 Databáze škol: www.seznamskol.eu 

 Databáze školek: http://skolky.info/?page=databaze&kraj=1&okres=6&mesto=Kozlovice 

 Národní registr poskytovatelů zdravotních sluţeb:  

 https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/NRPZS/o-aplikaci 

 Registr poskytovatelů sociálních sluţeb: 

 http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1475503426830_46 

 SWOT analýza Moravské Třebové: 

www.moravskatrebova.cz/filemanager/files/file.php?file=199060 

 

http://www.mdcr.cz/
http://www.czso.cz/
http://www.seznamskol.eu/
http://skolky.info/?page=databaze&kraj=1&okres=6&mesto=Kozlovice
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/NRPZS/o-aplikaci
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1475503426830_46
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Bydlení 

 

 Český statistický úřad - http://www.czso.cz/ 

o Veřejná databáze ČSÚ 

o Sčítání lidu, domů a bytů 2001, 2011 

 SWOT analýza Moravské Třebové: 

www.moravskatrebova.cz/filemanager/files/file.php?file=199060 

 

 

Rekreace 

 

 Atlas cestovního ruchu České republiky (2006) 

 Český statistický úřad - http://www.czso.cz/, 

o Sčítání lidu, domů a bytů 2001, 

o Sčítání lidu, domů a bytů 2011, 

o Městská a obecní statistika 2016, 

o Data pro MAS 2016, 

 Cyklotrasy České republiky Cyklotrasy.cz 

 Turistická mapa KČT 1:50 000 

 Národní památkový ústav http://monumnet.npu.cz/, 

 Národní geoportál INSPIRE http://geoportal.gov.cz/ 

 Krajský úřad Pardubického kraje http://www.pardubickykraj.cz/, 

 Město Jevíčko http://www.jevicko.cz/ 

 Město Moravská Třebová http://www.mtrebova.cz/ 

 Region Moravskotřebovsko a Jevíčsko http://www.regionmtj.cz/, 

 Turistický portál východních Čech http://www.vychodni-cechy.info/ 

 Evidence hotelů a penzionů www.hotel-ubytovani.com 

 

 

 

Hospodářské podmínky 

 

 Český statistický úřad 

 Ministerstvo financí 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 SWOT analýza Moravské Třebové: 

 www.moravskatrebova.cz/filemanager/files/file.php?file=199060 

 Národní databáze brownfieldů - http://www.brownfieldy.cz/seznam-brownfieldu/ 

 

 

http://www.czso.cz/
http://www.ccrjm.cz/
http://www.ccrjm.cz/
http://www.ccrjm.cz/
http://www.ccrjm.cz/
http://www.ccrjm.cz/
http://www.ccrjm.cz/
http://www.ccrjm.cz/
http://www.hotel-ubytovani.com/
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